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Editoriál 

  

Možnosti fyzikálnej liečby v praxi fyzioterapeuta. 

 

Fyzikálna liečba prešla svojím bohatým historickým vývojom od jednoduchej aplikácie tepla  
a chladu už v staroveku, po zložité možnosti elektroliečby a fototerapie v súčasnosti. 

Nestorom fyzikálnej terapie na Slovensku bol doc. MUDr. Jozef Hupka, CSc., ktorý svoje celoži-
votné skúsenosti spracoval v nadčasovej publikácii Fyzikálna terapia, ktorá vyšla v opakovaných  vyda-
niach, naposledy v  roku 1996. Táto publikácia po doplnení aktuálnymi upresneniami a poznatkami je stále 
vhodná aj pre súčasnú prax. 

O to viac je zarážujúce, že mnohí študenti fyzioterapie a aj graduovaní fyzioterapeuti nevenujú  
fyzikálnej liečbe primeranú pozornosť - v štúdiu aj v praxi, a považujú ju mierne povedané za menej  
významnú. Moderné prístroje pre fyzikálnu terapiu majú predvolené programy pre jednotlivé diagnózy, čo 
zjednodušuje aplikáciu, ale aj uvádza do stereotypu a rutiny. 

Fyzioterapeut má jedinečnú možnosť pomôcť pacientovi v znížení úrovne bolesti bez použitia lie-
kov, ktoré majú pri dlhodobom užívaní množstvo nežiadúcich účinkov. To prináša výrazný benefit pre pa-
cientov minimálne v znížení spotreby analgetík, nesteroidných antireumatík a myorelaxancií. Len na ilus-
tráciu – aplikácia TENS prúdov (vhodná aj u diagnostikovaných onkologických pacientov) výrazne znižuje 
spotrebu opiových a neopiových analgetík. 

Je potrebné, aby si študenti fyzioterapie a fyzioterapeuti uvedomili, že v rámci komplexnej fyziote-
rapie majú v fyzikálnej terapii jedinečný nástroj na zlepšenie zdravotného stavu a kvality života u pacientov. 
K tomu je potrebné, aby ovládali základné princípy fyzikálnej terapie a jej všeobecné a špecifické indikácie 
a kontraindikácie, nielen v rozsahu manuálov k jednotlivým prístrojom. K využitiu je dostatočné množstvo 
literárnych a časopiseckých zdrojov, ktoré ale nie sú v primeranej pozornosti tých, ktorí sa zaoberajú kom-
plexnou fyzioterapiou. Do základnej  pozornosti dávam náš vedecký časopis Fakulty zdravotníctva Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trebnčíne Zdravotnícke listy a časopisy Rehabilitácia z naklada-
teľstva LiečReh a Rehabilitace a fyzikální lekářství z Prahy. Zároveň množstvo relevantných informácií je 
dostupných v rámci univerzitných knižníc. 
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