Vzdělávací program: 43-31-N/01 Fyzioterapie zvířat
Profil absolventa
Absolvent vzdělávacího programu Fyzioterapie zvířat získá odbornou způsobilost pro výkon
povolání veterinární asistent - fyzioterapeut v oblasti veterinární fyzioterapie.
Veterinární asistent-fyzioterapeut je připraven:









vykonávat rehabilitaci zvířat (zejména malých zvířat) samostatně na základě
provedeného vyšetření a doporučení veterinárního lékaře,
zvládat následnou péči o zvířecího pacienta (dále jen pacienta) v rekonvalescenci po
neurologickém či ortopedickém zákroku,
spolupracovat s veterinárním lékařem,
provádět vlastní vyšetření pozorováním a palpací v rámci diagnostiky pro potřeby
sestavení rehabilitačního plánu,
provádět aplikaci metod manuální terapie, fyzikální terapie, včetně aplikace
elektroterapie, laserové terapie, hydroterapie a dalších rozšířených metod ve
spolupráci s veterinárním lékařem,
sestavit individuální plán pro využití pohybové terapie, připravit a realizovat
rehabilitační plán s využitím kompenzačních pomůcek,
je připraven vést veterinární dokumentaci

Uplatnění absolventa
Absolvent vzdělávacího programu Fyzioterapie zvířat se uplatní v týmech veterinárních klinik
jako samostatný pracovník v následné rehabilitační péči, tak i jako fyzioterapeut provozující
soukromou praxi. Uplatní se v léčebné rehabilitaci, pooperační a poúrazové rehabilitaci, a
také fyzioterapii hendikepovaných a geriatrických pacientů, sportujících psů včetně zaměření
na trénink a kondiční cvičení.









Veterinární asistent - fyzioterapeut v týmu veterinární kliniky
Veterinární asistent - fyzioterapeut rehabilitačního centra
Veterinární asistent - fyzioterapeut v soukromé praxi
Veterinární asistent – fyzioterapeut v ordinaci veterinárního lékaře
Veterinární asistent - fyzioterapeut v preventivní péči
Veterinární asistent - fyzioterapeut sportovně aktivních zvířat
Veterinární asistent - fyzioterapeut v cílené rehabilitaci
Veterinární asistent - fyzioterapeut v pooperační a poúrazové rehabilitaci

Přehled předmětů
Povinné předměty
Fyzioterapeutické metody
Ortopedie zvířat
Neurologie zvířat
Anatomie zvířat
Fyziologie zvířat
Histologie
Úvod do fyzioterapie
Klinická propedeutika
Propedeutika rehabilitace
Primární prevence
První pomoc
Patologie
Mikrobiologie, parazitologie, epizootologie a hygiena
Nemoci zvířat
Základy farmakologie
Biologie
Biochemie
Základy biofyziky
Zobrazovací techniky
Biomechanika
Latina
Legislativa a management
Ekonomika
Informační technologie
Odborná praxe
Povinně volitelné předměty
Anglický jazyk
Volitelné předměty
Alternativní léčebné metody
Elektronická dokumentace
Seminář absolventské práce

