
Informace ke Kurzu fyzioterapie a rehabilitace zvířat 

 

Kdo se může přihlásit 

• veterinární technik 
• ostatní zájemci, kteří se zabývají, nebo se chtějí zabývat problematikou fyzioterapie a 

rehabilitace zvířat 
• veterinární lékař 

Co vše budete muset absolvovat k úspěšnému zakončení kurzu 

• Zúčastnit se 10 přednáškových víkendů (pátek – neděle). Kurz fyzioterapie a 
rehabilitace malých zvířat (dále jen Kurz) včetně zkoušky trvá 18 měsíců. Je rozdělen 
tematicky na 10 částí – Víkendů. Přihlášený zájemce musí absolvovat všech těchto 
deset Víkendů v jednom Kurzu. Vždy po absolvování daného tématu (1/10 – 10/10) 
budou v následujícím Víkendu na začátku prověřeny znalosti z předchozího tématu. V 
průběhu jednoho Kurzu (10 Víkendů) může být účastník z jednoho Víkendu 
výjimečně omluven, a to pouze v případě vážných důvodů (zdravotní, rodinné), které 
musí doložit řádnou omluvenkou. V tomto Kurzu potom musí pokračovat dál 
následujícími Víkendy. Probírané téma je možné doplnit si samostudiem a poté takto 
získané vědomosti musí prokázat v následující části kurzu (většinou testem). Pokud 
znalosti z omluvené části kurzu neprokáže, musí toto téma absolvovat v následujícím 
Kurzu vypsaném AFRZČR, z.s. V tom případě může absolvent skládat zkoušku až na 
konci tohoto kurzu, neboť u závěrečné zkoušky bude muset přihlášený účastník 
prokázat vždy znalosti ze všech částí Kurzu (1/10 – 10/10). 

• Absolvovat praxi 2 týdny na vybraných pracovištích. 
• Vypracování a prezentace 3 vlastních pacientů. 
• Složení zkoušky po absolvování přednáškových víkendů. Zkouška má 3 části: 

o Praktická zkouška 
o Písemný test 
o Ústní zkouška 

Obsah kurzu 

• 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 

• Patofyziologie - hojení tkání (šlachy, ligamenta, kosti, chrupavka, svaly) 
• Vyšetření pacienta - anamnéza, klinická propedeutika, ortopedické vyšetření, 

neurologické vyšetření, analýza pohybu 
• 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 

• Pasivní fyzioterapie - pasivní pohyby a strečink, mobilizace kloubů, masáže 
• Pohybová terapie - asistovaná pohybová terapie, trénink fyziologického postoje, 

trénink indukovaný spinálními reflexy, aktivní pohybová terapie 



• Fyzikální terapie - hydroterapie, termoterapie, pulzní magnetoterapie, terapeutický 
ultrazvuk, elektroterapie (TENS, NMES, EMS), terapeutický laser, rázové vlny 

• Podpůrná péče v rehabilitaci - kontrola vylučování u imobilních pacientů, pomůcky, 
pomocná zařízení, orthotika, protetika, bandáže, chondroprotektiva, výživa při 
rehabilitaci, paliativní terapie 

• 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 

 
Podmínky účasti 

• Cena celého Kurzu je 159 720,- Kč s DPH.  

• V ceně kurzu nejsou zahrnuty poplatky za ubytování, stravu a za závěrečnou zkoušku. 

• Platba se provádí na bankovní účet 2101771161 / 2010.   

• Po přihlášení do Kurzu je účastník povinen zaplatit do 2 týdnů od podání přihlášky 
1/10 částky kurzu, tj. 15 972,- Kč s DPH, aby byl zapsán na Seznam přihlášených 
účastníků Kurzu. Jako variabilní symbol uveďte při první platbě IČ nebo rodné číslo. 
Při platbě prvního víkendu do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení. Po 
zaplacení této první dávky dostane jako potvrzení platby fakturu. 

• Účastníkům je umožněno platit jednotlivé víkendy (celkem 10) každý zvlášť. Za celý 
Kurz obdrží tedy deset faktur. Pokud se daného víkendu neúčastní, musí v rámci 
navštěvovaného Kurzu víkend zaplatit a potom si jej může nahradit. 

• Víkendy Kurzu je nutné zaplatit po obdržení faktury před příslušným víkendem, do 
data splatnosti faktury. Variabilní symbol dalších plateb je číslo obdržené faktury. 

• V případě nejasnosti či vyskytnutí se závažného problému, napište na 
info@asofyrez.cz. 

 
Místo konání Kurzu 
 

Hotel Dukla 
Dědická 547/29, Vyškov  
hoteldukla@seznam.cz 
www.hotel-vyskov.cz 
+420 517 344 666 

  


