
Informace o připravovaném Kurzu veterinární rehabilitace malých zvířat 

 Asociace byla oficiálně zapsána do Spolkového rejstříku 10.12.2016. Od vzniku 
myšlenky založit organizaci sdružující všechny zájemce o fyzioterapii a rehabilitaci zvířat 
jsme do této doby pracovali na dokumentech nutných pro zápis Asociace fyzioterapie a 
rehabilitace zvířat České republiky, z.s.  

 Ihned jsme začali pracovat na Kurzu veterinární rehabilitace malých zvířat. Naše práce 
byla přerušena nabídkou navrhnout témata přednášek a převzít odbornou záštitu nad 
seminářem pro veterinární sestry a další zájemce v rámci akce VETfair 2017 konanou 
8.4.2017 v Hradci Králové. Kam Vás všechny srdečně zveme. I přes tuto práci nad touto 
zajímavou nabídkou nadále pracujeme na Kurzu veterinární rehabilitace malých zvířat. Chtěli 
bychom Vám představit obsah kurzu (viz níže). Souběžně jsme zajišťovali vše, co je potřebné 
ohledně uspořádání tohoto kurzu. Také se nám podařilo oslovit mnoho kapacit v různých 
oborech a získat jejich souhlas s aktivní účastí na našem kurzu. Seznam přednášejících (níže) 
je dle nás zárukou kvality a odbornosti. 

Obsah kurzu 

1. Anatomie a fyziologie 
Anatomie pohybového aparátu (základy anatomie, kosterní aparát, klouby, 
vazy, svaly), funkční neuroanatomie, fyziologie nervového vzruchu a svalové 
kontrakce, základy pohybové fyziologie, biomechanika 

2. Patofyziologie 
Hojení tkání (šlachy, ligamenta, kosti, chrupavka, svaly) 

3. Vyšetření pacienta 
Anamnéza, klinická propedeutika, ortopedické vyšetření, neurologické 
vyšetření, analýza pohybu)  

4. Patologie (onemocnění se vztahem k pohybovému aparátu) 
Ortopedická onemocnění a jejich rehabilitace, neurologická onemocnění 
s jejich rehabilitace, geriatričtí pacienti, rehabilitace při hojení ran, rehabilitace 
kritických pacientů 

5. Pasivní fyzioterapie 
Pasivní pohyby a strečink, mobilizace kloubů, masáže 

6. Pohybová terapie 
Asistovaná pohybová terapie, trénink fyziologického postoje, trénink 
indukovaný spinálními reflexy, aktivní pohybová terapie 

7. Fyzikální terapie 
Hydroterapie, termoterapie, pulzní magnetoterapie, terapeutický ultrazvuk, 
elektroterapie (TENS, NMES, EMS), terapeutický laser, rázové vlny 

8. Podpůrná péče v rehabilitaci 
Kontrola vylučování u imobilních pacientů, pomůcky, pomocná zařízení, 
orthotika, prostetika, bandáže, chondroprotektiva, výživa při rehabilitaci, 
paliativní terapie 

9. Od teorie k praxi 
Vyšetření pacienta, analýza klinických nálezů, interpretace lékařské zprávy, 
sestavení rehabilitačního protokolu, komunikace s klientem, hospitalizace 
versus ambulantní péče a rehabilitace v domácím prostředí 



Přednášející v kurzu budou odborníci a uznávané kapacity ve svých oborech: 

MVDr. Aleš Tomek, Dipl.ECVN – veterinární neurologie 

MVDr. Milan Dvořák, PhD. – veterinární chirurgie 

Doc.MVDr. Michal Vlašín, PhD. – veterinární chirurgie 

MVDr. Helena Potfajová – vererinární rehabilitace 

MVDr. Vojtěch Novák, CertVA – veterinární anesteziologie 

MVDr. Roman Kvapil – veterinární praxe 

Zahraniční lektoři: 

MVDr. Jan Beránek – veterinární chirurgie (GB) 

Dr. Iris Kathmann, Dipl.ECVN – veterinární neurologie (CH), rehabilitace malých zvířat 
a osteopatie 

Dr. MAS, Msc. Sabine Mai, CCRP – veterinární rehabilitace (A) 

Prezidium AFRZČR, z.s. 


