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Poptávka služeb – Školení zdravotnického personálu v Tbilisi Spa 

Česká rozvojová agentura (ČRA), organizační složka státu podřízená Ministerstvu zahraničních věcí 
ČR, hledá realizátora na školení zdravotnického personálu v oblasti balneologie, elektroterapie a 
Vojtovy metody.   

Typ smlouvy: smlouva o dílo 

Místo realizace: Gruzie (Tbilisi Spa) 

Termín uzavření kontraktu : září 2014 

Délka kontraktu : září až listopad 2014 

Cena: max.: 440 000,- Kč včetně případného DPH 

 
1. Předmět plnění:  

Předmětem plnění je školení lékařů a zdravotních sester v Gruzii vedoucí k posílení kapacit 
gruzínského zdravotního personálu v oblasti balneologie, elektroterapie a Vojtovy metody.  

Školení v Gruzii bude probíhat v rozsahu 5- 6 hodin denně po dobu jednoho týdne v období září až 
listopad 2014. 

Školení bude koncipováno v teoretických a praktických blocích a bude rozděleno do třech částí 1) 
balneologie 2) elektroterapie 3) Vojtova metoda. 

 

Školení zdravotnického personálu (lékařů a zdravotních sester v Gruzii) 

Cílovou skupinou pro školení v Gruzii bude zdravotnický personál – lékaři a zdravotní sestry; 10 -15 
osob; zaměstnanci gruzínských lázní - Tbilisi Spa. Školení bude obsahem odpovídat alespoň 
minimálním požadavkům rozpracovaným v bodech a) – c).  

 

a) Školení balneologie; délka školení - 2 dny; cca hodin, cca 5 hodin denně bude zaměřeno 
na teorii balneologie, cca 5 hodin na ukázky základních procedur zmíněných 
v teoretickém bloku). Školení bude koncipováno následovně:  

� Definice termínu balneologie, přírodních léčivých zdrojů a jejich klasifikace 

o Popis základních přírodních zdrojů v Gruzii a jejich možné využití během léčby 

o Popis přírodních zdrojů v ČR a vysvětlení jejich využití (jak probíhá analýza kvality 
přírodních zdrojů, situace lázeňského místa) 

� Pojetí balneologie a charakter balneoterapie v Evropě nyní a v předchozím století 

o Osobnosti Kneipp a Priessnitz a jejich metody balneoterapie 
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o Pojem „medical wellness“ a možnosti jeho využití v lázeňské léčbě 

o Kombinace lázeňských metod s dalšími obory (například fyzioterapie, dietoterapie, 
ergoterapie, klimatoterapie, klinická psychologie, psychoterapie) 

� Charakter a specifika balneoterapeutických postupů a jejich působení na lidský organismus  

o Lázeňská procedura a jaký je dnes pohled na její standardizaci 

o Specifikace a způsob aplikace lázeňských procedur dle přírodního léčivého zdroje 
(koupele vodní, peloidní, aplikace léčivého plynu, klimatoterapie) 

o Termín speciální balneologie – léčení balneoterapií podle poškozeného systému 
orgánů (balneoterapie pohybového aparátu, balneologie u kardiovaskulárních 
onemocnění, balneoterapie u onemocnění dýchacích cest, balneoterapie urogenitálního 
systému, balneoterapie u onkologických onemocnění) 

o Kontraindikace při balneologické léčbě 

o Způsob ochrany přírodních zdrojů, funkce balneologa lázní/co všechno se 
administrativně v lázeňských zařízeních hlídá 

 

b) Školení elektroterapie; délka školení - 6- 8 hodin (3-4 hodiny budou zaměřeny na teorii 
elektroterapie a 3- 4 hodiny budou věnovány praktické části – ta by měla být realizovaná 
v lázeňském prostředí a to nácvikem podávání elektroléčby dle předpisu a testem, který 
proud v rámci ur čité diagnózy bude vhodné použít) 

� Fyzikální terapie, její základní klasifikace a mechanismus účinku (dále definovat pojmy: 
autoreparece, spasmy, bolest, působení nocicepce) 

�  Rozdělení fyzikální terapie 

o Mechanoterapie – masáže – nutné definovat různé druhy masáží (polohování, 
protažení, manipulace, ultrazvuk) 

o Termoterapie – definování tzv. pozitivní termoterapie (celková, lokální), negativní 
termoterapie (lokální řízená, neřízená, kombinovaná) 

o Fototerapie – definovat oblast ultrafialového řízení 

o Elektroterapie – nízkofrekvenční a vysokofrekvenční proudy (charakteristika těchto 
proudů a jejich aplikace na lidské tělo) 

o Magnetoterapie a rozdělení v oblasti magnetického pole 

o Vodoléčba  

� Kombinovaná fyzikální terapie (popis a zdůvodnění aplikace kombinované terapie) 

� Obecné indikace k použití fyzikální terapie, kontraindikace 

o Vysvětlení analgetického působení fyzikální terapie, druhy proudů, zásady bezpečnosti 
k aplikaci fyzikální terapie 
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c) Úvod Vojtovy metody (7-10 hodin – 2-3 hodiny zaměřeny na teorii a 3-5 hodin na 
praktické ukázky Vojtovy metody). Školení možné rozdělit do dvou dnů.  

� Úvod do Vojtovy metody  

o Charakter terapie a využití, indikace, kontraindikace, očekávaný efekt, možná ukázka 
videokazety s cvičením 

o Praktické ukázky Vojtovy metody: Aktivace reflexní lokomoce, Reflexní plazení, 
Aktivační systém, reflexní otáčení 

 
 

2. Profil řešitelského týmu/požadovaná kvalifikace 
   

o Minimálně 1 člen řešitelského týmu musí být lékař se specializací RFM (rehabilitace a 
fyzikální medicína) 

o Minimálně 1 člen z řešitelského týmu musí mít praktické zkušenosti z oblasti balneologie a 
s lektorováním, tento požadavek může být splněn dvěma osobami 

o Výhodou bude, pokud bude mít některý z členů řešitelského týmu atestovaný kurz Vojtovy 
metody 

 
 

V případě zájmu zašlete prosím následující dokumenty emailem na adresu necasova@czda.cz 
do 17.09.2014 do 12hod.  
 

o Strukturovaný životopis členů realizačního týmu 
o Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku 
o Nabídku obsahující cenu (včetně DPH). Zájemce o realizaci školení předloží dokument 

(5-7 normostran), ve kterém navrhne postup realizace školení v Gruzii (bude vycházet 
z předmětu plnění definovaném v bodě 1 tohoto dokumentu); organizační zajištění – 
vysvětlí role a odpovědnosti členů realizačního týmu v průběhu přípravy a realizace 
školení, stanoví zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a časový harmonogram.  

Hodnocení nabídek bude probíhat následovně:  

 
• Celková nabídková cena: 90 % 
• Postup realizace školení a organizační zajištění: 10 % 

Součástí nabídky bude řádně vyplněný strukturovaný rozpočet viz. příloha č. 1 tohoto 
dokumentu.  


