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Poptávka služeb – Školení zdravotnického personálu v Tbilisi Spa 

�eská rozvojová agentura (�RA), organiza�ní složka státu pod�ízená Ministerstvu zahrani�ních v�cí 
�R, hledá realizátora na školení zdravotnického personálu v oblasti balneologie, elektroterapie, 
fyzioterapie a Vojtovy metody.   

Typ smlouvy: smlouva o dílo 

Místo realizace: Gruzie (Tbilisi Spa) 

Termín uzav�ení kontraktu: �íjen 2013 

Délka kontraktu: �íjen – 30. 11. 2013 

1. P�edm�t pln�ní:  

P�edm�tem pln�ní je školení léka�� a zdravotních sester v Gruzii a �eské republice vedoucí k posílení 
kapacit gruzínského zdravotního personálu v oblasti balneologie, elektrolé�by, Vojtovy metody a 
fyzioterapie.   

Školení v Gruzii bude probíhat po�átkem listopadu; v délce 1 pracovního týdne; v rozsahu  6-8 hodin 
denn�.  

Školení bude koncipováno v teoretických a praktických blocích a bude rozd�leno do t�ech �ástí 1) 
balneologie 2) elektroterapie 3) fyzioterapie – zejména Vojtova metoda. 

Školení zdravotnického personálu (léka�� a zdravotních sester v Gruzii) 

Cílovou skupinou pro školení v Gruzii bude zdravotnický personál – léka�i a zdravotní sestry; 10 -15 
osob; zam�stnanci gruzínských lázní - Tbilisi spa. Školení bude obsahem odpovídat alespo�
minimálním požadavk�m rozpracovaným v bodech a) – c).  

a) Školení balneologie; délka školení - 2 dny; 12 hodin bude zam��eno na teorii balneologie, 
4 hodiny na ukázky základních procedur zmín�ných v teoretickém bloku). Školení bude 
koncipováno následovn�:  

� Definice termínu balneologie, p�írodních lé�ivých zdroj� a jejich klasifikace 

o Popis základních p�írodních zdroj� v Gruzii a jejich možné využití b�hem lé�by 

o Popis p�írodních zdroj� v �R a vysv�tlení jejich využití (jak probíhá analýza kvality 
p�írodních zdroj�, situace láze�ského místa) 

� Pojetí balneologie a charakter balneoterapie v Evrop� nyní a v p�edchozím století 
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o Osobnosti Kneipp a Priessnitz a jejich metody balneoterapie 

o Pojem „medical wellness“ a možnosti jeho využití v láze�ské lé�b�

o Kombinace láze�ských metod s dalšími obory (nap�íklad fyzioterapie, dietoterapie, 
ergoterapie, klimatoterapie, klinická psychologie, psychoterapie) 

� Charakter a specifika balneoterapeutických postup� a jejich p�sobení na lidský organismus  

o Láze�ská procedura a jaký je dnes pohled na její standardizaci 

o Specifikace a zp�sob aplikace láze�ských procedur dle p�írodního lé�ivého zdroje 
(koupele vodní, peloidní, aplikace lé�ivého plynu, klimatoterapie) 

o Termín speciální balneologie – lé�ení balneoterapií podle poškozeného systému 
orgán� (balneoterapie pohybového aparátu, balneologie u kardiovaskulárních 
onemocn�ní, balneoterapie u onemocn�ní dýchacích cest, balneoterapie urogenitálního 
systému, balneoterapie u onkologických onemocn�ní) 

o Kontraindikace p�i balneologické lé�b�

o Zp�sob ochrany p�írodních zdroj�, funkce balneologa lázní/co všechno se 
administrativn� v láze�ských za�ízeních hlídá 

b) Školení elektroterapie; délka školení - 8 hodin (4 hodiny budou zam��eny na teorii 
elektroterapie a 4 hodiny budou v�novány praktické �ásti – ta by m�la být realizovaná v 
láze�ském prost�edí a to nácvikem podávání elektrolé�by dle p�edpisu a testem, který 
proud v rámci ur�ité diagnózy bude vhodné použít) 

� Fyzikální terapie, její základní klasifikace a mechanismus ú�inku (dále definovat pojmy: 
autoreparece, spasmy, bolest, p�sobení nocicepce) 

�  Rozd�lení fyzikální terapie 

o Mechanoterapie – masáže – nutné definovat r�zné druhy masáží (polohování, 
protažení, manipulace, ultrazvuk) 

o Termoterapie – definování tzv. pozitivní termoterapie (celková, lokální), negativní 
termoterapie (lokální �ízená, ne�ízená, kombinovaná) 

o Fototerapie – definovat oblast ultrafialového �ízení 

o Elektroterapie – nízkofrekven�ní a vysokofrekven�ní proudy (charakteristika t�chto 
proud� a jejich aplikace na lidské t�lo) 

o Magnetoterapie a rozd�lení v oblasti magnetického pole 

o Vodolé�ba  

� Kombinovaná fyzikální terapie (popis a zd�vodn�ní aplikace kombinované terapie) 

� Obecné indikace k použití fyzikální terapie, kontraindikace 

o Vysv�tlení analgetického p�sobení fyzikální terapie, druhy proud�, zásady bezpe�nosti 
k aplikaci fyzikální terapie 
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c) Úvod do fyzioterapie a terapie Vojtovou metodou (16 hodin – 8 hodin zam��eno na teorii 
a 8 hodin na praktické ukázky základních fyzioterapeutických metod zejména pak 
Vojtovy metody) 

� Definice fyzioterapie jako rehabilita�ního prvku (krátkodobý a dlouhodobý rehabilita�ní 
plán) 

� Metody fyzioterapie používané v rámci klasické medicíny (m�kké a mobiliza�ní techniky, 
dynamická neuromuskulární stabilizace, senzomotorická stimulace, relaxa�ní techniky, 
cvi�ení na nestabilních plošin ách, použití mí��) 

o Vysv�tlit metody Bobath, Kabát, Brunkow, terapie dle Bruggera 

� Úvod do Vojtovy metody  

o Charakter terapie a využití, indikace, kontraindikace, o�ekávaný efekt, možná ukázka 
videokazety s cvi�ením 

o Praktické ukázky Vojtovy metody: Aktivace reflexní lokomoce, Reflexní plazení, 
Aktiva�ní systém, reflexní otá�ení 

2. Profil �ešitelského týmu/požadovaná kvalifikace 
   

o Minimáln� 1 �len �ešitelského týmu musí být léka� se specializací RFM (rehabilitace a 
fyzikální medicína)

o Minimáln� 1 �len z �ešitelského týmu musí mít praktické zkušenosti z oblasti balneologie a 
s lektorováním, tento požadavek m�že být spln�n dv�ma osobami

o Výhodou bude, pokud bude mít n�který z �len� �ešitelského týmu atestovaný kurz Vojtovy 
metody

V p�ípad� zájmu zašlete prosím následující dokumenty emailem na adresu necasova@czda.cz
do 21.10.2013 do 12hod.  

o Strukturovaný životopis �len� realiza�ního týmu 
o Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejst�íku 
o Nabídku obsahující cenu (v�etn� DPH). Zájemce o realizaci školení p�edloží dokument 

(5-7 normostran), ve kterém navrhne postup realizace školení v Gruzii a �R (bude 
vycházet z p�edm�tu pln�ní definovaném v bod� 1 tohoto dokumentu); organiza�ní 
zajišt�ní – vysv�tlí role a odpov�dnosti �len� realiza�ního týmu v pr�b�hu p�ípravy a 
realizace školení, stanoví zodpov�dnosti za jednotlivé aktivity a �asový harmonogram.  


