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Častými pacienty v našich ordinacích jsou psi a kočky
s různými nemocemi pohybového aparátu. Úzce s pohybovým aparátem také souvisí řídící soustava, a to nervová
soustava, která pohyb řídí a činí jej ladným. V dnešní době
není problém onemocnění těchto dvou soustav přesně
diagnostikovat a úspěšně léčit. Léčba může být chirurgická
nebo pomocí léků. Nicméně v mnoha případech této léčby
nedojde k okamžitému odstranění příznaků spojených
s problémem při pohybech. Cílem každého veterinárního
lékaře by mělo být restitutio ad integrum, tj. volně přeloženo návrat k původnímu stavu. V případě onemocnění
pohybového a nervového systému k návratu fyziologického pohybu. A zde ne vždy stačí chirurgická terapie nebo
léčba léky. Pokud se tak stane, majitel si posteskne: „Pes
dostal perfektní ortopedické ošetření, a přesto kulhá dál.“
Jak z toho ven? Je tu další obor naší veterinární medicíny,
a to rehabilitace a fyzioterapie, který svým odborně vedeným přístupem pomáhá pacientům s ortopedickými či
neurologickými onemocněními navrátit se zcela, nebo co
nejvíce do původního stavu. Jednou z podmínek úspěchu

je, aby dané procesy a postupy byly co nejvíce prováděné
na základě odborných důkazů. Vždyť chceme majitelům
zvířat nabízet medicínu založenou na důkazech.
Abychom takovéto odborné ošetření mohli majitelům zvířat nabídnout, musíme na to mít vystudované
odborníky. Z naší legislativy vyplývá, že takovými odborníky jsou veterinární lékaři a soukromí veterinární
technici. Nejsou to tedy absolventi víkendových školení
nebo několika víkendových školení, kteří mají odvahu se
nazývat fyzioterapeuty zvířat. Ani legislativně oprávněné
osoby provádět fyzioterapii a rehabilitaci však komplexní
vzdělání v tomto oboru nemají, stačí se podívat na sylaby výuky veterinárních lékařů i veterinárních techniků.
Vědomi si tohoto nedostatku, založili jsme Asociaci
fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z. s.
(AFRZČR, z. s.), která si vzala za úkol takové odborníky
s dostatkem znalostí vychovat. Tato Asociace si vytyčila
dva hlavní cíle:
• vytvořit kurz, kde se posluchači od odborníků v daných oblastech naučí nezbytné teoretické i praktické
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základy pro provádění fyzioterapie a rehabilitace zvířat
lege artis,
• legislativně etablovat obor fyzioterapie a rehabilitace
zvířat.
První bod byl splněn. Vznikl Kurz fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Obsahem tohoto kurzu je přinést
jeho posluchačům co nejkompletnější informace o oboru.
Během deseti prodloužených víkendů rozložených do 18
měsíců se posluchači seznámí s anatomií a fyziologií pohybového aparátu a nervové soustavy, patofyziologií onemocnění a hojení tkání související s pohybovým aparátem,
s onemocněními ovlivňujícími pohyb pacienta, naučí se
fyzioterapeutickému vyšetření pacienta, provádění pasivní
a pohybové fyzioterapie zvířat, základům fyzikální terapie (magnetoterapie, hydroterapie atd.) a podpůrné péči
v rehabilitaci zvířecích pacientů včetně podávání různých
doplňků stravy. Vyučujícími v kurzu jsou odborníci v jednotlivých oborech, pro představu MVDr. Aleš Tomek, Dipl.
ECVN; MVDr. Jan Beránek, Dipl. ECVS, MRCVS, MVDr.
Helena Potfajová, cert. fyzioterapeut IRSK-WINGS, MVDr.
Vojtěch Novák, CertVA a Dr. Sabine Mai, MSc, MAS, CCRP
(Rakousko). Snažíme se, aby absolventi kurzu ovládali
znalosti jak teoretické, tak i praktické. Takže v průběhu
kurzu dbáme na ověřování znalostí. Vždy následující víkend posluchači ověřují své znalosti testem z předchozího
víkendu. Úspěšné absolvování testu je podmínkou pro
pokračování v dalším výukovém víkendu kurzu.
I v druhém bodě jsme již pokročili, a chybí nám poslední krůček. Obor jsme se snažili etablovat vznikem profesní
kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých
zvířat, jejímž autorizujícím orgánem je ministerstvo zemědělství. Po téměř čtyřletém úsilí byla tato kvalifikace
zařazena do Národní soustavy kvalifikací. Aby někdo
tuto kvalifikaci získal, musí složit zkoušku u státem autorizované osoby, kterou se stala AFRZČR, z. s. Znalosti
Kvalifikace mají úroveň 6, což odpovídá bakalářskému
vzdělání. Více se o této kvalifikaci dozvíte v Národní soustavě kvalifikací – www.nsk.cz. Po úspěšném absolvování
zkoušky z této kvalifikace získá absolvent doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace
evidované v Národní soustavě kvalifikací, která má stejně
jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho
držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je
stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli
uznáván. Můžeme se pochlubit, že 21 absolventů kurzu
AFRZČR, z. s. je nositelem této kvalifikace. Posledním
zmiňovaným krůčkem je dostat Kvalifikaci fyzioterapeut
a rehabilitační pracovník malých zvířat do veterinární
legislativy. Doufáme, že i toto se nám podaří.
Mezi účastníky kurzu jsou také veterinární lékaři.
Kromě možnosti získat osvědčení o profesní kvalifikaci
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mohou splnit podmínky Vzdělávacího řádu KVL ČR pro
získání odborné autorizace a používat označení Veterinární lékař autorizovaný Komorou veterinárních lékařů
ČR v oboru fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Na
našich prvních zkouškách byl také přítomen zástupce KVL
ČR MVDr. Martin Zelinka, a tak první odzkoušení veterinární lékaři mohou KVL ČR požádat o toto označení.
Větší a dlouhodobější boj nás čeká se změnou myšlení
části odborné veterinární obce a majitelů zvířat. Je to podobná situace jako v humánní medicíně. I zde je neustálý
boj mezi odborně vystudovanými fyzioterapeuty a maséry – mnohdy absolventy víkendových kurzů.
Na závěr mi dovolte parafrázovat myšlenku, která byla
na počátku vzniku této aktivity: pes dostal perfektní ortopedické ošetření a perfektní následnou fyzioterapeutickou
péči a zase běhá jako před úrazem.
Více naleznete na webových stránkách AFRZČR, z. s. –
www.asofyrez.cz.
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