…profese fyzioterapeuta je profesí krásnou, naplňující, prospěšnou
a zasluhující patřičné společenské uznání a ocenění…

FYZIOTERAPIE
Unie fyzioterapeutů ČR od počátku novodobé historie České republiky hájí a zastupuje zájmy fyzioterapeutů, dbá o etickou a odbornou úroveň poskytované péče v oblasti
fyzioterapie v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky soudobé vědy. Je členem
světové komunity fyzioterapeutů pod hlavičkou Světové konfederace fyzioterapeutů
(WCPT).
Fyzioterapie je autonomní zdravotnickou profesí, spolupracuje s ostatními medicínskými odbornostmi v rámci multidisciplinárního přístupu s cílem zajistit individualizovaný léčebný program pro každého jednotlivého klienta s přihlédnutím ke všem specifikám jeho onemocnění a potřebám.
Fyzioterapeut je specialista se zaměřením na orgánové systémy zajišťující normální
pohyb a funkci, stejně tak na způsoby, jak přispět ke správnému fungování ostatních
orgánových soustav prostřednictvím pohybu.
Fyzioterapie se tedy uplatňuje v oblasti podpory zdraví a výchově ke zdraví, v prevenci
úrazů, v léčebné péči, rehabilitaci.
Svým specifickým přístupem zasahuje všude tam, kde je třeba ovlivnit funkci pohybového aparátu. Její nedílnou součástí je seznámení a vedení pacienta ke správnému
pohybovému stereotypu v práci i běžném životě.

...svěřte se do správných rukou

S jakými problémy se můžete například obrátit
na fyzioterapeuta:

Dětský věk:
Vadné držení těla
– se stává problémem civilizované společnosti. Jednou
z příčin je nedostatek dynamické pohybové zátěže.
Fyzioterapeuti jsou řádně vyškoleni a dovedou posoudit
a napravit tyto nedostatky…

Batolecí věk:
Opožděný vývoj
– rodiče se často obrací na fyzioterapeuta
s dotazem a obavou, zda je motorický vývoj
jejich malého dítěte v pořádku. Odborný
fyzioterapeut umí posoudit nedostatky ve
vývoji dítěte, poradit a kvalifikovaně vést
rodiče ve správných technikách cvičení...

Dospívání:
Zlomeniny
– při stavech po zlomeninách fyzioterapeut doporučí
správný cvičební program k udržení kloubního pohybu
a posílení svalů. Napraví narušenou svalovou koordinaci
a vrátí zpět funkční schopnost postižené oblasti těla...
Astma
– fyzioterapeut spolu s dalšími odborníky pomůže
sestavit plán správné aktivity s ohledem na zmírnění
příznaků astmatu…

Produktivní věk:
Tenisový loket

Vymknutý kotník

– je stav, kdy vnější strana svalů
předloktí je více namáhána,
je citlivější. Fyzioterapeut
prostřednictvím fyzikální terapie,
speciálními manuálními technikami
a cvičebním programem pomůže
minimalizovat akutní příznaky
a pravděpodobnost opětovného
zranění tak, abyste se brzy mohli
vrátit ke své aktivitě…

– fyzioterapeut pomůže zmírnit
akutní otok, bolest a ostatní příznaky
vymknutí. Správným cvičebním
programem poté napomůže
k obnovení svalové kondice
a pohyblivosti a umožní tak úspěšný
a včasný návrat ke každodenní
činnosti i sportu. Správné cviky
jsou rovněž i prevencí opakování
takového zranění.

Stáří:
Inkontinence
– speciálně vyškolený fyzioterapeut
může léčit mužskou i ženskou
inkontinenci tím, že stanoví program,
který zahrnuje speciální cvičení
pro zpevnění břišních svalů a svalů
pánevního dna...
Osteoporóza
– toto onemocnění je běžné
u starších pacientů a zvláště pak
u žen. Ovlivňuje strukturu a pevnost
kostí. Fyzioterapeut může správným
uceleným cvičebním plánem pomoci
minimalizovat dopady osteoporózy
a zabránit dalšímu poškození např.
zlomeninám, cíleným posilováním,
prevencí a poučením o dietě.

Střední věk:

Těhotenství:
Bolesti zad
– s přibývajícím růstem plodu se pro ženu mění
držení těla. Těhotenské hormony mohou mít vliv na
povolení vazů v dolní části zad a pánve. Existuje řada
způsobů, jak můžete v těhotenství ulevit bolestem
zad. Fyzioterapeut vám může pomoci a ukáže
vašemu partnerovi, jak správně provádět různé
techniky a jak záda posílit a uvolnit.

Srdeční příhody

Bolesti zad

– ve spolupráci s ostatními odbornostmi
fyzioterapeut může snížit následky
srdečních chorob. Zavede léčebný
program zahrnující nejen cvičení, ale
i úpravu životosprávy, regulaci hmotnosti,
odvykání kouření a snížení hladiny
cholesterolu v krvi. Pro pacienty, kteří již
infarkt nebo jiná závažná onemocnění
srdce prodělali, sestaví speciální program
kardio – rehabilitace. Tyto programy
terapie mohou probíhat i ve skupině, a tím
umožňují pacientům stýkat se s ostatními
pacienty. Za stálé kontroly fyzioterapeuta
tak posilují nejen svou tělesnou, ale
i psychickou schránku...

– bolest zad je časté chronické
onemocnění v pozdějším věku. Pomocí
mobilizace, manipulace, měkkých
technik a fyzikální terapie fyzioterapeut
může rychle od bolesti ulevit. Zároveň
fyzioterapeut nabídne cvičební program
pro posílení zad a zlepšení držení těla,
což zahrnuje prevenci a návod
na správné držení těla při běžných
domácích aktivitách nebo na pracovišti.

CO JE FYZIOTERAPIE

KDE SE MŮŽEME
S FYZIOTERAPEUTEM SETKAT?

• Fyzioterapie je zdravotnický obor a zabývá se prevencí, diagnostikou a terapií
poruch funkce pohybového systému.

Fyzioterapie se poskytuje v:
• nemocnicích
• rehabilitačních centrech
• denních stacionářích
• ambulantních zařízeních
• léčebnách pro dlouhodobě nemocné
• lázních
• odborných léčebných ústavech
• domácím prostředí klienta

• Prostřednictví pohybu a dalších prostředků cíleně ovlivňuje funkce i ostatních systémů včetně funkcí psychických.
• Optimální pohyb je základním předpokladem zdraví.
• Fyzioterapie je poskytována tam, kde
je pohyb a funkce organismu porušena
nebo ohrožena úrazem, nemocí, vrozenou vadou nebo procesem stárnutí.
• Fyzioterapie využívá standardizovaných
postupů, technik a metod na základě
nejnovějších vědeckých poznatků.
• Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalostí anatomie, kineziologie, fyziologie, biomechaniky a klinických oborů.
• Fyzioterapie je mezioborově propojena
s ostatními medicínskými obory a zahrnuje tak vzájemnou spolupráci s ostatními zdravotnickými profesemi a klade důraz na komunikaci a aktivní přístup.
• Fyzioterapii může poskytovat jen fyzioterapeut.

Fyzioterapeut může své znalosti funkce
pohybového systému uplatnit také v zařízeních i mimo resort zdravotnictví ve:
• školách
• domovech pro seniory, domovech důchodců
• domech pečovatelské služby
• sportovních centrech
• fitness centrech
• pracovištích, podnicích
• klubech, spolcích sdružující občany se
stejnou diagnózou

KDO JE FYZIOTER APEUT

MOHU K FYZIOTERAPEUTOVI
BEZ DOPORUČENÍ LÉKAŘE?

• Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona nelékařských zdravotnických povoláních. V současnosti lze odbornou způsobilost získat
již pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském nebo
magisterském studijním programu.

Ano, zákonné ustanovení nestanoví povinnost fyzioterapeuta provádět preventivní výkony pouze na základě indikace
lékaře. Fyzioterapeut bez odborného dohledu a bez indikace může:

• Fyzioterapeut je nezastupitelným členem multidisciplinárního týmu, kde využívá vědomostí a dovedností, které jsou
vlastní pouze jemu.
• Stanovuje na základě vyšetření a fyzioterapeutické diagnózy fyzioterapeutický
plán.
• Fyzioterapeutický plán provádí pomocí
využití prostředků pohybové, manuální
a fyzikální terapie, zahrnující také prevenci, instruktáž a poradenství.
• Fyzioterapeut je povinen se celoživotně
vzdělávat.
• Fyzioterapeut se věnuje pedagogické
a vědecko-výzkumné činnosti.
• Fyzioterapeut - člen UNIFY ČR je povinen dodržovat Etický kodex fyzioterapeuta a řídit se Profesními standardy.
• V současné době je v České republice
registrováno asi 8 000 fyzioterapeutů.

• Provádět prevenci, edukaci a poradenství za účelem udržení nebo obnovení
pohybových funkcí.
• Školit zdravotnické pracovníky způsobilé poskytovat ošetřovatelskou péči
v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství,
především v prevenci imobilizačního syndromu.
• Doporučovat ergonomické úpravy bydliště a pracoviště pacientů v rámci prevence poruch pohybového aparátu.
• Seznamovat pacienty s možnostmi
sociální péče a v rozsahu své odborné
způsobilosti vykonávat činnosti při sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením.
• Poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře.
• Fyzioterapeut je povinen poskytovat
zdravotní péči v souladu s právními předpisy, standardy, guidelines a na základě
poznatků vědy. V případě přijetí k terapii
z léčebných důvodů je nutné doporučení
lékaře s diagnózou a stanoveným cílem
terapie.
V ostatních případech je nutné doporučení lékaře.

...svěřte se do správných rukou

PROFESNÍ ORGANIZACE UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČR
• Je dobrovolnou společenskou stavovskou politicky nezávislou organizací.
• Byla založena v roce 1991 a registrována pod číslem VSC-1-6581-R jako nezisková
organizace, je profesním sdružením s ukotvením ve zdravotnické legislativě a nyní je
dle občanského zákoníku registrována jako spolek.
• Hájí práva fyzioterapeutů spojená s výkonem jejich povolání.
• Usiluje o vymezeni role a postaveni fyzioterapeuta v systému zdravotní péče
a společnosti.
• Je členem světové organizace fyzioterapeutů World Confederation for Physical
Therapy (WCPT) od roku 1995.
• Vydává informační zpravodaj Bulletin UNIFY ČR.
• Informuje na www.unify-cr.cz.
• Řádným členem UNIFY ČR se může stát fyzioterapeut s ukončeným vzděláním
v oboru.
• Členem UNIFY ČR s přidruženým členstvím se může stát student fyzioterapie.

Unie fyzioterapeutů ČR (UNIFY ČR)
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4
tel.: 02-6100 6441
e-mail: unify-cr@unify-cr.cz
http: //www.unify-cr.cz
Vychází v edici UNIFY ČR - NEPRODEJNÉ
1. vydání 2016 za podpory Stargen EU s.r.o.
Autor: UNIFY ČR
Zdroje: www.wcpt.org
Grafická úprava: ALTAIR Grafické Studio, s.r.o.

Pohyb prodlužuje život
Světová populace
do roku 2050

Fyzicky aktivní
lidé mají:

9,6 miliardy lidí
2 miliardy ve věku 60 let a více
400 milionů lidí ve věku 80 a více

o 50 %

o 40 %

nižší riziko
funkčního
omezení

nižší úmrtnost

Mrtvice
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Demence

milionů

milionů

5

20%

milionům

úmrtí
každoročně

natrvalo
invalidní

rizika demence
může být způsobeno
fyzickou nečinností

případů demence lze u starých
lidí předcházet doporučenou
tělesnou aktivitou

Fyzioterapie pomáhá lidem
dosáhnout jejich fyzický potenciál
po cévní mozkové příhodě a snižuje
opakované náklady na zdravotní péči

10ti

Fyzioterapeuti dokáží podpořit
pohyblivost, nezávislost a kvalitu života
u lidí s demencí

Prevence pádů

32% 10-25%
všech lidí nad
70 let zažívá
pády

utrpí vážná
poranění

Fyzioterapeutické řízené
cvičební programy pro starší lidi
redukují pády o 32%

Kontaktujte fyzioterapeuta - kvalifikovaného odborníka na správný pohyb a cvičení

www.wcpt.org

...svěřte se do správných rukou

