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Komprehensivní rehabilitace 
 
1. Rehabilitace nemocných s cévními mozkovými příhodami s hemisferálním postižením. 

 

2. Rehabilitace nemocných s cévními mozkovými příhodami s kmenovým postižením. 

 

3. Rehabilitace nemocných s přerušením míchy traumatického původu. 

 

4. Rehabilitace nemocných s myopatiemi. 

 

5. Rehabilitace nemocných s ischemickou chorobou srdeční. 

 

6. Rehabilitace nemocných s obliterační chorobou dolních končetin. 

 

7. Rehabilitace nemocných s obstrukčním a restrikčním typem ventilační poruchy, ostatní 

onemocnění plic a dýchacích cest.  

 

8. Rehabilitace nemocných s revmatoidní artritidou. 

 

9. Rehabilitace nemocných s morbus Bechtěrev. 

 

10. Rehabilitace nemocných s neuropatiemi a postižením periferních nervů na končetinách. 

 

11. Rehabilitace nemocných s akutními regionálními bolestivými syndromy (včetně 

komplexních). 

 

12. Rehabilitace nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. 

 

13. Rehabilitace nemocných s akutním, subchronickým a chronickým vertebrogenním 

algickým syndromem v bederním úseku páteře. 

 

14. Rehabilitace nemocných s akutním, subchronickým a chronickým vertebrogenním 

algickým syndromem v krčním a hrudním úseku páteře. 

 

15. Rehabilitace nemocných s koxartrózou, včetně stavů TEP. 

 

16. Rehabilitace nemocných s poraněním šlach, svalů a vazů ruky. 

 

17. Rehabilitace u skoliózy. 

 

18. Fyzioterapie a kinezioterapie u chronických algických syndromů u postižení na úrovni 

nociceptorů, periferně neurogenní, centrálně neurogenní a psychogenní. 

 



 

19. Metody hodnocení disability u onemocnění a postižení nervového a pohybového systému. 

 

20. Metody hodnocení bolesti v klinické praxi a orientační hodnocení psychického stavu 

nemocných s chronickými algiemi. Metodické postupy u odlišné reaktivity nemocných 

s bolestmi. Volba terapeutických metod a psychologických přístupů. Fibromyalgické a 

MF bolestivé syndromy. 

 

21. Rehabilitace nemocných se smyslovým postižením, včetně problematiky sociální a  

      psychologické. 

 

22. Metody a cíle rehabilitace nemocných s DMO, včetně problematiky sociální a  

psychologické. 

 

23. Rehabilitace nemocných s ortopedickými vadami dolních končetin (s výjimkou 

koxartróz). 

 

24. Rehabilitace nemocných s amputacemi na horních nebo dolních končetinách, včetně  

      problematiky sociální a pracovní. 

 

25. Rehabilitace nemocných s Parkinsonovou chorobou a parkinsonským syndromem, včetně  

      problematiky sociální a psychologické.  

 

26. Rehabilitace osob po úrazech horních končetin (stavy po distorzích, subluxacích, luxacích  

      a frakturách). 

 

27. Rehabilitace osob po úrazech dolních končetin (stavy po distorzích, subluxacích, luxacích  

      a frakturách).  

 

28. Rehabilitace pacientů s artrózami (s výjimkou koxartróz). 

 

29. Komprehenzivní rehabilitace pacientů s diabetes mellitus. 

 

30. Ergoterapie a její místo v komprehenzivní rehabilitaci. 

 

31. Pedagogická rehabilitace. 

 

32. Etické aspekty v rehabilitaci.  

 

 

 

 
 


