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Talk to a physical therapist about how to get active again

Take back control      Manage your pain

Physical therapy helps 
people with chronic pain 

develop the skills they 
need to manage and 
take control of their 

condition, increase their 
activity and improve 

their quality of life

TAKING 
CONTROL OF 
CHRONIC 

PAIN
#worldptday

Zvládání 
chronické 

bolesti

Fyzioterapie pomáhá 
lidem s chronickou bolestí 

osvojit si dovednosti, které 
potřebují ke zvládání 

svého stavu, dále  
pomáhá zvyšovat  

aktivitu a zlepšovat  
kvalitu života.

Promluvte si s fyzioterapeutem o tom, jak být opět aktivní. 

Získejte zpět kontrolu.   •   Zvládněte svoji bolest.
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I have more 
con�dence to try 
di�erent activities

My pain 
no longer controls 
me - I can take part 

in life again

It’s safe 
to move

All activities 
are good - 
fun is best!

I now 
understand my 

chronic pain

Chronic pain is a significant global health burden, with low back pain 
causing more disability than any other condition.

For many chronic pain can make life difficult, which can lead to fear, 
avoidance and escape behaviours.

Many people experience an increase in pain with daily activities or when trying to 
be more active. This results in a general loss of control over daily life and can lead to 
depression, social isolation and a lack of participation.

How you can use exercise to take back control
• Start slowly with your physical therapist who will help you identify and achieve your 

goals using graded activities and an exercise programme.

• Your physical therapist will help increase your understanding of pain - this will reduce 
your fear of harming yourself and give you greater control over the pain.

• As you begin to move more and take part in more activities you should notice that 
you can do more with less pain.

• You will learn to focus on what you can do, despite the pain, to enjoy a greater 
quality of life. 

How will a physical therapist work with you?
A physical therapist will:

• help you understand how pain is a built-in alarm system that with chronic pain is 
often too easily triggered

• help you reduce the fear you associate with pain

•  help you to change your beliefs and behaviours

• educate you about your condition and management options

• encourage you to take part in physical activity in a safe way

• explore long-term strategies to build confidence

• guide you through the process of taking part in painful, scary or avoided activities to 
regain control

• help you remain or return to work

I’m worried that
it’s going to hurt and I 

will cause myself 
damage if I take part in 

that activity

Every time I feel pain 
it means that it is a 
dangerous activity

Exercise therapy is included in all guidelines for the treatment of chronic pain - physical therapists are the exercise experts and  
will be able to guide you in activities to take part in and help you learn self-management techniques to manage your pain.

Physical therapists 
have unique skills 
to provide patient-
centred individual 
care

Jak s Vámi bude fyzioterapeut pracovat?
Pomůže Vám:

•  porozumět tomu, že bolest funguje jako alarm, který je při chronické bolesti často 
příliš snadno aktivován

•  omezit strach z bolesti

•  pochopit příčiny bolesti a možnosti řešení 

•  najít vhodné pohybové aktivity

•  získat sebedůvěru            

•  k návratu do zaměstnání

Jak využít cvičení pro znovuzískání kontroly
•  Začněte pomalu se svým fyzioterapeutem, který Vám pomůže stanovit si cíle 

a dosáhnout jich pomocí specifického cvičebního programu

•  Fyzioterapeut Vám pomůže porozumět bolesti, což omezí strach ze zranění a umožní 
Vám zvládnout bolest

•  Se zvyšováním fyzické aktivity si všimnete, že zvládáte více s menší bolesti

•  Naučíte se soustředit na pohyb a navzdory bolesti si užijete větší kvalitu života

Fyzioterapeuti mají 
jedinečné schopnosti 
a dovednosti pro 
individuální péči 
o pacienta.

Moje bolest už mě 
neovládá – zase si 
můžu užívat života

   Hýbat se 
 je bezpečné

Teď už  
rozumím své 

chronické bolesti

Mám více 
sebedůvěry pro 

vyzkoušení různých 
aktivit

Všechny aktivity  
jsou dobré – nejlepší jsou  

ty, co mě baví!

Bojím se,  
že to bude bolet  

a že si touto činností 
ublížím

Vždy když  
pocítím bolest, tak  

to znamená, že dělám  
něco nebezpečného

Chronická bolest je významný celosvětový zdravotní problém a spolu 
s bolestí dolní části zad je nejčastější příčinou invalidity.

Chronická bolest ztěžuje mnoha lidem život, může vést ke strachu 
a úzkosti.

Řada lidí pociťuje bolesti během běžných činností, nebo při sportovní aktivitě.  
To způsobuje ztrátu kontroly nad každodenním životem, což může vést k depresím, 
společenské izolaci.

Cvičení je součástí všech doporučení pro léčbu chronické bolesti – fyzioterapeuti jsou odborníci na cvičení  
a budou schopni Vás provést potřebnými aktivitami a naučit samostatnosti v technikách pro zvládání Vaší bolesti


