Komentář ke stanovám Asociace – výklad článku 6.8
„6.8. Dokumentem o vzdělání a odbornosti související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat je
myšleno: Dokončený kurz fyzioterapie a rehabilitace pod hlavičku AFRZČR, renomované
zahraniční kurzy pod vedením diplomovaného specialisty nebo zahraniční asociace pro
fyzioterapii a rehabilitaci zvířat, dlouhodobá stáž (3 a více měsíců) na pracovišti s diplomovaným
specialistou, získaný titul evropského specialisty v oboru fyzioterapie, nebo Dipl. ECVS či Dipl.
ECVN, které se rehabilitace týkají.“
Vážení členové Asociace a Vy, kteří o vstupu do Asociace uvažujete.
Ohledně řádného členství v asociaci vznikl během posledních týdnů malý zádrhel v
chápání termínu uvedeného ve stanovách asociace, koho vlastně míníme
diplomovaným specialistou. Amerika a vzápětí západní Evropa vytvořila před více
než 30ti léty veterinární medicínskou specializaci pro jednotlivé obory, podobně jako
je II. odborná atestace v humánní medicíně. Tak vznikali první diplomovaní internisti,
chirurgové, radiologové, neurologové, ... Všichni tito lidé museli a musí podstoupit
minimálně 3letý rezidenční program na pracovištích na vysoké úrovni pod vedením
již takového specialisty - diplomata v daném oboru, který jej mentoruje. Tento
rezident si shromažďuje (vede deník) své pacienty, které řešil pod vedením svého
mentora, musí publikovat v odborném zahraničním časopise vědecký článek na
určité úrovni a jeden zajímavý klinický případ, připravuje se na závěrečnou zkoušku
(ta obsahuje opravdu široké spektrum vědomostí nad rámec jeho konkrétního oboru).
Po absolvování závěrečné zkoušky (tzv. boardy), která se skládá z několika částí a
trvá 2 dny, dostává titul, např. Dipl. ECVS (diplomet - specialita evropské chirurgické
koleje). Ani potom není vše u konce, každých 5 let musí projít jakýmsi náročným
bodovaným systémem, tedy prokázat svou aktivitu - pravidelná klinická činnost
specialisty (má pacienty), přednáší, publikuje další články, ...
Ve veterinární fyzioterapii prozatím podobná specializace nebyla vytvořena,
rehabilitaci a fyzioterapii zajišťují specialisté, kteří se svým oborem fyzioterapie přímo
dotýkají a v rámci své rezidentury získávají znalosti z tohoto oboru, tedy jsou to
chirurgové - ortopedi a neurologové. Během několika posledních let
začala veterinární fyzioterapie volat po nějakém dalším kroku ve vzdělávání. Vznikaly
kurzy o větší a menší vážnosti ve světě i u nás. Asociace vznikla, jako touha udělat
také v České republice pořádek a zvýšit odbornost ve veterinární rehabilitaci a
fyzioterapii. Nechce a nemůže akceptovat, že psy s obrnou rehabilituje osoba s
nějakým víkendovým kurzem, bez další kontroly odborníka, nebo dokonce bez
nějaké předchozí diagnostiky nebo jen na základě nějakého RTG snímku! Proto
asociace volá po lepším odborném vzdělání.
Kurz s mezinárodním certifikátem CCRP je samozřejmě světově nejprestižnější,
existují i další vzdělávací programy: CCRT, CCRA, kurz švýcarské asociace SVTPT,
a další prestižní certifikace mezinárodní úrovně. Osoba s tímto kurzem se
samozřejmě stává automaticky řádným členem naší asociace. Jen vnímáme určitý
rozdíl mezi diplomovaným specialistou a certifikátem CCRP, jejichž cesta vzdělání je
přece jen ještě trochu odlišná (viz výše). Chceme nejprve zmapovat činnost osob s
certifikátem, měli by vykazovat určitou aktivitu, tak jako to musí dělat diplomovaný
chirurg nebo neurolog evropské či americké koleje, chceme vytvořit určité kritéria pro
tyto "školitele" s CCRP, mající zájem vzdělávat nové odborníky ve fyzioterapii, aby i
zde byla zaručena další kvalita. Snad se naše neskromné plány podaří zrealizovat.

Zahraniční certifikovaný kurz je ne pro všechny dostupný, třeba z jazykových
důvodů. Problém je také dostat se na dlouhodobější stáž do zahraničí k výše
uvedeným odborníkům na dostatečnou dobu, aby tato stáž byla zároveň prakticky
vedená, tato činnost byla řádně doložená, a nejednalo se pouze o stáž v rovině
teoretické, kdy stážista pouze “kouká přes ruce“. Proto je zde snaha asociace
nabídnout možnost absolvovat několikatýdenní kurz v českém jazyce, který bude na
vysoké úrovni, bude mít samozřejmě zajištěné i zahraniční lektory. Tento kurz se
připravuje a já věřím, že o něj projevíte zájem.

