
Zápis z IV. Pardubického dne fyzioterapie, ergoterapie a rehabilitačního
lékařství ze dne 26. 11.  2019

Přítomni - viz prezenční listina

1) Akci zahájily:  

Mgr. Ivana Liedermanová - zástupce Magistrátu města Pardubice
MUDr. Alena Šnoplová – garant akce
Mgr. Gabriela Bělková – Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum
Mgr. Jana Jedličková - Rehafir

2) Setkání se zúčastnilo 100 účastníků – 28 poskytovatelů:

- 6 LÉKAŘŮ
- 12 ERGOTERAPEUTŮ
- 70 FYZIOTERAPEUTŮ
- 8 PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
- 4x REALIZAČNÍ TÝM

Konkrétním výstupem je Adresář poskytovatelů služeb fyzioterapie, ergoterapie a 
rehabilitačního lékařství, který je odborníkům a veřejnosti přístupný na: www.pardubice.eu, 
konkrétně na: www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/, 
www.drclentilka.cz, www.rehafir.cz.
Adresář je aktualizovaný ke dni 1. 12. 2019.

3) MUDr.  JIŘÍ  NEDĚLKA,  REHABILITAČNÍ  A NEUROLOGICKÉ  CENTRUM  PRAHA
ŘEPY, ABMULANCE PRO LÉČBU BOLESTI – TERAPIE RÁZOVOU VLNOU /ESWT/ V
REHABILITACI 

a) Rázová vlna – správná aplikace v rámci myoskeletárního ošetření
b) Využití  rázové  vlny v klinické  praxi   -  v současné  době  se  nejvíce  využívá  mechanického

principu generátorů rázové vlny
c) Dlouhodobě  byla  ESWT  pokládána  za  efektivní  pouze  u  ostruh,  plantární  fasciitis  a

kalcifikujících tendinitis, ale poslední práce prokázaly signifikantní efekt u pacientů s obtížně
hojícími se poraněními měkkých tkání či např. u aseptické nekrosy hlavice femuru dospělých

d) Další  indikace  ESWT:  epicondylitis,  chronické  bolesti,  artrosa  SI  kloubu,  artrosa  nosných
kloubů, achillodynie, sportovní )razy, spasticita u pacientů po těžké iCMP, hojení ran

e) Kontraindikace: aplikace o velké energii v oblasti hrudníku – pneumotorax, v průběhu velkých
cév – trombotické komplikace, aplikace v oblasti paranasálních sinusů, v blízkosti CNS, CAVE
antiagregační  terapie,  antiagregační  terapie  ASA,  absolutní  kontraindikace  –  antikoagulační
léčba

Na závěr  přednášky  proběhla  i  praktická  ukázka  a  dynamická  myofasciální  aplikace
rázovou vlnou.  O přestávce měli účastníci možnost si aplikaci na sobě vyzkoušet. 

e-mail: nedrehab@volny.cz

4) PREZENTACE RÁZOVÉ VLNY –  zástupce firmy STORZ MEDICAL AG S UKÁZKOU
PŘÍSTROJE

http://www.pardubice.eu/
mailto:nedrehab@volny.cz
http://www.rehafir.cz/
http://www.drclentilka.cz/
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/


Zastoupení pro ČR:
MediCom a.s., Ženíškova 1647, 149 00 Praha 4

5) MUDr. ZUZANA VODIČKOVÁ, ORL Hrdlička s.r.o., Poliklinika KOLF Pardubice - ROLE
ORL LÉKAŘE U ZÁVRATIVÝCH STAVŮ

- navázala  na  přednášku  MUDr.  Čakrta  z minulého  ročníku  –  BPPV  –  Benigní  Paroxysmální
Polohové Vertigo

- dále zmínila léčbu Perilymfatické píštěle, Vestibulárního schwanomu
- důležité je, že léčbu BPPV a dalších nemocí lze nabídnout pacientům i v Pardubicích:

ORL AMBULANCE PRO DĚTÍ A DOSPĚLÉ A PORADYNA PRO PORUCHY SPÁNKU
(CHRÁPÁNÍ)
Masarykovo nám. 2667 – Poliklinika Kolf, 530 02 Pardubice
Tel. 461 105 073, 466 753 339
E-mail: ORLHRDLICKA@seznam.cz

6) Mgr. MARIKA HRŮŠOVÁ, REHABILITAČNÍ KLINIKA FNHK - PRÁDERŮV WILLIHO
SYNDROM – ERGOTERAPIE U DĚTSKÉHO PACIENTA

- genetické onemocnění
- prevalence 0.003 až 0,01% světové populace,  v ČR cca 500 lidí
- novorozenec – hypotonie, nevyvinutý sací reflex, zpomalený růst
- v raném dětství – neukojitelný hlad – obezita, mentální retardace
- diagnostika u pacienta J.V.
- možnosti terapie
- rehabilitace je velmi významná
- výsledky nepřichází hned
- důležitá spolupráce s rodiči a individuální přístup dle PWS
- syndrom nelze vyléčit, ale lze zlepšit kvalitu života těchto pacientů

více: Občanské sdružení pro Prader-Willi syndrom – www.prade-willicz

7) Bc.  IVA  ŠTĚPÁNKOVÁ,  REHABILITAČNÍ  KLINIKA  FNHK  -  ERGOTERAPIE  U
DISTÁLNÍHO RADIA – TERAPIE RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA

- kazuistika ženy ve věku 36 let s dg. Fractura radii distalis aperta 01dx
- důležité zapojení ADL ergoterapie

8) Mgr. ONDŘEJ NĚMEČEK, FN HK, ČLEN VV UNIFY -  AKTUALITY V OBORU

Mgr. Němeček přiblížil účastníků aktuality v oboru a činnost UNIFY ČR za rok 2019:

a) Přednášky:  o UNIFY studentům, pracovní skupina k následné rehabilitaci, pracovní skupina
ALS, dotazníky pro studenty a absolventy

b) PR  fyzioterapie  –  autonomní  organizace,  důraz  na  kvalitu  vzdělávání  a  jasně  definované
kompetence,  jasná  pravidla  pro  poskytování  efektivní  fyzioterapie,  komunikace  s odbornou

http://www.prade-willicz/
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veřejností, edukační materiály pro odbornou i laickou veřejnost, ocenění práce fyzioterapeuta,
fyzioterapeuti jako soudní znalci, využívání všech komunikačních kanálů, výhody pro členy

c) Vize a plány do dalších období –  fyzioterapie hraje rozhodující roli v prevenci i terapii, je
nezbytná ve všech oblastech zlepšování zdraví,  vč.  primární péče a přispívá tak ke zvýšení
kvality života, strategický cíl, Národní komunita fyzioterapeutů, snaha o doktorandské studium
fyzioterapeutů, Ph. D. v oboru fyzioterapie, Habilitační řízení v oboru

d) Spolupráce s WCPT –  uznání kvalifikací,  volný pohyb fyzioterapeutů,  definice a označení
dosažené  odbornosti,  jasné  vymezení  specializací,  zvláštních  dovedností,  celoživotní
vzdělávání

e) Revize poukazu FT-06 –  nesmyslný dokument ve smluvním vztahu, chybovost a nepřesnost
indikací s negativním dopadem na poskytovatele při revizi, informace pro bezpečnou a kvalitní
terapii musí být indikováno (přesná specifikace procedury), návrh podpořen SRFM ČLS JEP,
návrh vetován VZP, nová metodika od 1. 10. 2019 bez konkrétních změn

f) Jednání se zdr. pojišťovnami –  platové ohodnocení fyzioterapie, poukaz FT – 06, povinná
praxe u lůžka pro absolventy, komory fyzioterapeutů ČR, dostupnost fyzioterapie, podmínky
pro poskytování fyzoioterapie

g) Schůzky na MZ ČR
h) Specializační  vzdělávání  –  nejvyšší  vzdělání  v oboru,  podmínka  pro  soukromou  praxi,

odpovídající náročnost, Mgr. vzdělání X specializační vzdělání, uznání Mgr. vzdělání v jiných
zemí, do budoucna jediná možná cesta přes magisterské vzdělání

i) Celoživotní vzdělávání –  MZČR – snaha prosadit  aktuální funkční stav pod UNIFY ČR –
respektovaná profesní organizace, realizace změny od 1. 9. 2017 – konec „registrací“, CŽV
stále  povinné,  předpis o CŽV pod UNIFY ČR, spolupráce na metodickém pokynu činnosti
s dopadem na současnost, ale budoucnost fyzioterapie, fyzioterapeuti s rozdílnou rolí v systému
(zdravotník, pedagog, manažer, podnikatel), organizace pro všechny fyzioterapeuty, informace
na webu,  facebooku,  Bulletinu,  právní  poradna,  dotazy na  MZČR,  certifikát  CŽV – nutná
jednotná podpora

Na  závěr  Mgr.  Němeček  shrnul,  že  je  nutná  jednotná  podpora  pro  stabilizaci  a  rozvoj  oboru
fyzioterapie.

E-mail: ondrej.nemecek@fnhk.cz
www.unify-cr.cz
E-mail: unify-cr@unify-cr.cz

9) Ing. Bc. EVA VAVŘINOVÁ, MBA, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ EKONOMIKY VZP – ÚHRADY
2019 A VÝHLED ÚHRAD V ROCE 2020

Seznámila přítomné s úhradami za rok 2018 (bonifikace), dále s podmínkami pro vyúčtování roku
2019 a v neposlední řadě s úhradami v roce 2020. Podrobněji viz PREZENTACE v příloze.

VYÚČTOVÁNÍ ROKU 2019

HB je 0,81 (původně 0,80) Kč, doprava je s HB 0,90 Kč. Rozšíření spektra diagnóz pro MNP (ze 2
na 52). Úhrada probíhá dle níže uvedeného vzorce:
POPzpoZ * PUROo * (1,04+KN) + (1,04+KN) * max [PUROo * POPzpoMh; (UHRMh-UHRMr)]
Kde:
KN = koeficient nárůstu
0,01 – podíl výkonů 21113, 21115, 21315 je < 50 % celkového počtu vykázaných výkonů
0,01 – podíl počtu výkonů 21221 a 21415 > 14 % všech výkonů
Pokud ošetří méně jak 50 unikátů v referenčním období – výpočet dle srovnatelných PZS

mailto:unify-cr@unify-cr.cz
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PMÚ ve výši 1/12 ze 104 % objemu úhrady 2017.

JAK VYPOČÍTAT MIN. ÚHRADU V ROCE 2019?

Vycházíme z minimální garantované hodnoty bodu –  0,78 Kč
Provedeme výpočet:
body 2019 (uznané) * 0,78 = min. úhrada
Úhradu lze porovnat s obdrženými zálohami, z čehož vyjde, zda od pojišťovny obdrží PZS 
doplatek, či zda bude PZS pojišťovně vracet.

ÚHRADY V ROCE 2020

HB je 0,83 (původně 0,81) Kč pokud PZS ošetří min. 5 % s vyjmenovanými diag. tak 0,87 Kč, 
doprava je s HB 1,- Kč – původně 0,90 Kč. Úhrada probíhá dle níže uvedeného vzorce:
POPzpoZ * PUROo * (1,05+KN) + (1,05+KN) * max [PUROo * POPzpoMh; (UHRMh-UHRMr)]
KN = koeficient nárůstu

a) 0,02 (pův. 0,01) – podíl výkonů 21113, 21115, 21315 je <50 % celkového počtu vykázaných
výkonů

b) 0,02 (pův. 0,01) – podíl počtu výkonů 21221 a 21415 > 14 % všech výkonů
c) 0,11 – v případě, že podíl počtu UOP s vyj. diag. je > 5 %
Pokud ošetří méně jak 50 unikátů v referenčním období – výpočet dle srovnatelných PZS
PMÚ ve výši 1/12 ze 111 % (pův. 104 %) objemu úhrady 2018.
Vyjmenované diagnózy – odlišné od minulých let – G10-G14, I60-I69, R62, S42, S44, S46, 
S49, S54, S64, S74, S84, S94, a některé (ty vyjmenované z roku 2019 mimo I-čkové 
a T-čkové) se hradí plně

10) Mgr. JANA JEDLIČKOVÁ - REHAFIR - POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCE MV 
REGIONU

- 11. ročník konference v Léčebných lázních Bohdaneč, téma: Měkké tkáně, termín: 20.-21.2.2020, 
informace a přihláška www.llb.cz

- PhDr. Jitka Malá, Ph.D. - Chodidla a plochonoží,  termín: 3.3.2019, místo konání: Yogalab, cena: 
1600,-, přihláška: www.rehamil.cz

- PhDr. Jitka Malá, PhD. - Jogová terapie těhotných, termín 4.3.2020, místo konání: Yogalab, 
cena:1600,-, přihláška: www.rehamil.cz

- PhDr. Jitka Malá, PhD. - Temporomandibulární dysfunkce, termín 24.9.2020, místo konání: 
Yogalab, přihláška: www.rehamil.cz

- VIII. ročník Sympozium sportovní medicíny, místo konání: Kongresové centrum Golf and spa 
Kunětická hora - Dříteč, termín: 19.-21.3. 2020, informace a přihláška: www.sport-sympozium.cz

- 18. Psychosomatická konference v Liberci, téma: Nástroje psychosomatické léčby v současné 
společnosti. Termín: 28.-30.5.2020. www.psychosomatika-konference.cz

11. RADEK BAŤA – VZDĚLÁVACÍ AKCE VE FYZIOCENTRU BAŤA

– Vadné držení těla, prevence z pohledu BPP. Lektor: Jarmila Čápová. 
Termín: 21 – 22. 2. 2020 a 27 – 28. 3. 2020 (2+2 dny). Cena 7900,-

http://www.sport-sympozium.cz/
http://www.rehamil.cz/
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– Kineziologocká diagnostika v raném dětském věku. Lektor: Jarmila Čápová. 
Termín: 1 – 2. 5. 2020 a 19 – 20. 6. 2020 (2 + 2 dny) . Cena: 9800,-

– přihlášky a info:  ilona.batova@fyziocentrum.cz, 

Přílohy: 
Adresář poskytovatelů služeb fyzioterapie, ergoterapie a rehabilitačního lékařství k 1. 12. 2019
Prezentace Ing. Bc. Evy Vavřinové, MBA z VZP

Všem zúčastněným děkujeme a na ostatní se těšíme v plánovaném V. ročníku v roce 2020. 

Za realizační tým:
MUDr. Alena Šnoplová
Mgr. Jana Jedličková
Mgr. Gabriela Bělková

Mgr. Ivana Liedermanová – organizátor Statutární město Pardubice
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