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ABSTRAKT  
Východisko: Pandémia Covid-19 priniesla množstvo zmien 
v štruktúre a nastavení zdravotníctva, s dopadom na všetky 
zdravotnícke profesie.  
Ciele: Cieľom týchto opatrení bolo zabezpečiť chod zdravot-
níckej starostlivosti a predísť jej kolapsu. V našej štúdii sme 
zisťovali dopad pandémie na výkon profesie fyzioterapeuta.  
Súbor a metodika: Observačná štúdia vykonaná online formou, 
dotazníkom vlastnej konštrukcie, ktorý obsahoval 22 otázok tý-
kajúcich sa dopadu pandémie na výkon povolania. Prieskumu 
sa zúčastnilo 134 fyzioterapeutov s priemernou klinickou pra-
xou 11,6 (± 8,6) rokov. Dáta boli spracované pomocou pro-
gramu Microsoft Excel2013 a Statistika. 
Výsledky: Vplyvom pandemických opatrení došlo k zmene pra-
covných pozícií u 40 (29,85 %) fyzioterapeutov. Obmedzenie 
výkonu prevádzky uvádzalo 25 (18,66 %) fyzioterapeutov. Co-
vidom sa priamo pri výkone svojej profesie nakazilo 19  
(14,18 %) fyzioterapeutov. Zaočkovanosť fyzioterapeutov do-
siahla 69,40 % úroveň, pričom korelovala s počtom odpraco-
van.ých rokov (Pearson r = 0,589047). 84 (62,69 %) responden-
tov uviedlo, že pociťuje obavu z nakazenia a má rešpekt pred 
infekciou Covid-19. 
Záver: Pandémia Covid-19 mala priamy vplyv na výkon povo-
lania fyzioterapeuta. Zmeny sa týkali pracovného zaradenia, 
vyťaženosti prevádzky a stavu zaočkovanosti fyzioterapeutov. 
 
Kľúčové slová: Fyzioterapeut Covid-19. Klinická prax. 
 
ABSTRACT  
Background: The Covid-19 pandemic has brought us many 
changes in the structure and setting of the healthcare system, 
impacting all health professions. The aim of these measures was 
to keep healthcare running and prevent it's collapse. In our 
study, we investigated the impact of the pandemic on the 
practice of the physiotherapy profession. 
Methods: The observational study was conducted through an 
online, self-constructed questionnaire that contained 22 ques-
tions regarding the impact of the pandemic on the practice of 
the profession. 134 physiotherapists with a average clinical ex-
perience of 11.6 (± 8.6) years participated in the survey. Data 
were processed using Microsoft Excel 2013 and Statistics. 
Results: 40 (29.85 %) physiotherapists changed their job posi-
tions due to pandemic measures. 25 (18.66 %) physiotherapists 
reported limitation of service. 19 (14.18 %) physiotherapists 
were infected with Covid directly while practicing their pro-
fession. The vaccination rate of physiotherapists reached  
69.40 % level and was correlated with the number of years of 
service (Pearson r = 0.589047). 84 (62.69 %) of the respondents 
reported that they felt fear of infection and had respect for  
Covid-19 infection. 
Conclusion: The Covid-19 pandemic had a direct impact on the 
practice of the profession of physiotherapy. Changes were 
related to work assignment, service workload and vaccination 
status of physiotherapists.  

Key words: Physiotherapist. Covid-19. Clinical practice.  
 
 
ÚVOD  

Pandémia Covid-19 priniesla v oblasti poskyto-
vania zdravotníckych služieb náhly dopyt po akút-
nej aj chronickej starostlivosti. Ochorenie svojou si-
lou a veľkosťou prinútilo fyzioterapeutov reflexne 
a rýchlo reagovať. Čelili výzve vytvoriť nekontami-
nované terapeutické prostredie, bezpečné pre pa-
cientov aj pre nich samotných. Pracovná pozícia fy-
zioterapeutov korešpondovala s lokálnou pande-
mickou situáciou. Mohli ste ich nájsť na mobilných 
testovacích miestach, vstupných bránach pri triáži 
pacientov, na rehabilitačných oddeleniach či pri 
lôžku pacienta na kovidových oddeleniach. Zmeny 
sa dotkli aj samotnej liečby – covidová a postkovi-
dová fyzioterapia sa stala neoddeliteľnou a podstat-
nou časťou klinickej praxe.  

Odporúčania pre fyzioterapeutov pri manaž-
mente pacientov s COVID-19 boli celosvetovo pub-
likované zdravotníckymi organizáciami (WHO, 
2020) aj ministerstvom zdravotníctva SR (Jendri-
chovský et al., 2020). Fyzioterapeut zastáva vý-
znamne a nenahraditeľné miesto aj na iných, ako 
primárne rehabilitačných oddeleniach. Na oddele-
niach JIS praktizuje techniky čistenia dýchacích 
ciest u pacientov na pľúcnej ventilácii, polohuje pa-
cientov s ťažkým respiračným zlyhaním – použitie 
polohy na bruchu za účelom optimalizácie okysli-
čovania pľúc (Thomas et al., 2020; Jiandani et al., 
2020).  

Rekvalifikácia a presun fyzioterapeutov na roz-
šírené jednotky intenzívnej starostlivosti a prepuste-
nie pacientov do domácej liečby skôr ako je  
obvykle, dopomohli ku zachovaniu prístupu k ne-
mocničným lôžkam (Haines, 2020). Fyzioterapeuti 
sa významne podieľali na skrátení doby hospitalizá-
cie (Castro et al., 2013), ako aj na navrátení do funk-
čného stavu, s následným domácim liečením (Tho-
mas et al., 2020). Aplikovaná fyzioterapia zlepšuje 
prognózu ochorenia pri stavoch s ťažkým priebe-
hom a s pretrvávajúcimi následkami ochorenia 
(Jedrichovský et al., 2021).  
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Našim cieľom bolo zistiť ako pandémia ovplyv-
nila prácu fyzioterapeutov na Slovensku. Jej vplyv 
na ich pracovné zaradenie a finančné ohodnotenie. 
Zaujímal nás ich celkový pohľad na pandémiu, 
etické, profesionálne problémy, ktoré s ňou súviseli, 
ale aj emocionálne hľadisko a strach z ochorenia. 
Zaoberali sme sa vyťaženosťou fyzioterapeutov 
z hľadiska počtu pacientov po skončení druhej vlny, 
či dochádzalo k zmene diagnóz zmysle post-covid 
syndrómu.  
 

SÚBOR A METODIKA  
Observačná štúdia bola vykonaná v letných me-

siacoch júl – august 2021 online dotazníkom, ktorý 
obsahoval 22 prevažne uzatvorených otázok. 
Otázky boli zamerané na výkon povolania fyziote-
rapeuta, na profesijnú prax a subjektívne hodnotenie 
zvládania pracovných podmienok počas pandémie 
Covid-19. Inkluzívnym kritériom pre zaradenie do 
prieskumu bola fyzioterapeutická prax s trvaním 
minimálne rok. Spätným odoslaním vyplneného do-
tazníka, respondenti automaticky vyjadrili súhlas so 
spracovaním údajov pre potreby štúdie. Návratnosť 
dotazníkov bola 136, dva nespĺňali podmienky 
účasti na prieskume. Konečný počet respondentov 
bol 134 fyzioterapeutov. Získané dáta boli spraco-
vané deskriptívnou a analytickou štatistikou, pomo-
cou štatistického programu Microsoft Excel 2013 
a Statistica. 

Výskumu sa zúčastnilo 134 respondentov: 104 
žien (77,61 %) a 30 mužov (22,39 %), s priemer-
ným vekom 34,95 ± 9,32 rokov. Priemerný počet 
odpracovaných rokov bol 11,6 ± 8,6 rokov.  

V štátnych zariadeniach pracovalo 48 (35,82 %) 
a v súkromných 86 (64,18 %) respondentov. Vyso-
koškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa alebo rigo-
rózne pokračovanie malo 98 (73,13 %) responden-
tov. Špecializáciu v odbore malo 22 (16,41 %) res-
pondentov.  

Chi-kvadrátový test nepotvrdil vzťah zaočkova-
nosti a type pracoviska: X2 (1, N = 134) = 2,0776, 
p = 0,14948. Neexistuje rozdiel medzi štátnym 
a súkromným zariadením z pohľadu zaočkovanosti 
fyzioterapeutov. Chi-kvadrátový test nepotvrdil 
vzťah ochorenia na Covid -19 a type pracoviska: X2 
(1, N = 134) = 0,0021, p = 0,963668. Neexistuje šta-
tisticky významný rozdiel medzi štátnym a súkrom-
ným zariadením z pohľadu ochorenia fyzioterapeu-
tov na Covid-19. 

 
 
 

Tabuľka 1 Charakteristika súboru (n = 134) 

Sledované  
parametre 

Štátne  
zariadenie 

Súkromné 
zariadenie 

Spolu 

Početnosť 
48  

(35,82 %) 
86   

(64,18 %) 
134 

(100 %) 

Ženy 
35  

(26,12 %) 
69  

(51,49 %) 
104  

(77,61 %) 

Muži 
13  

(9,70 %) 
17  

(12,69 %) 
30  

(22,39 %) 
Dosiahnuté vzdelanie:  

SZŠ - rehabi-
litačný pra-
covník 

3  
(2,24 %) 

7  
(5,22 %) 

10  
(7,46 %) 

VOV – dipl. 
fyzioterapeut 

15 
(11,19 %) 

11  
(8,21 %) 

26  
(19,40 %) 

Vysokoškol-
ské I. stupeň  

11  
(8,21 %) 

31  
(23,13 %) 

42  
(31,34 %) 

Vysokoškol-
ské II. stupeň  

15  
(11,19 %) 

30  
(22,39 %) 

45  
(33,58 %) 

Rigorózne 
pokračovanie 

4  
(2,99 %) 

7  
(5,22 %) 

11  
(8,21 %) 

Špecializácia 
v odbore 

13  
(9,70 %) 

9  
(6,72 %) 

22  
(16,41 %) 

Pracovná zložka: 
Ambulantná 
časť 

9  
(6,72 %) 

44  
(32,84 %) 

53  
(39,55 %) 

Lôžková časť 
21  

(15,67 %) 
6  

(4,48 %) 
27  

(20,15 %) 
Kombinácia 
ambulantnej a 
lôžkovej 
zložky 

11  
(8,21 %) 

20  
(14,93 %) 

31  
(23,13 %) 

Kúpeľné za-
riadenie 

2  
(1,49 %) 

8  
(5,97 %) 

10  
(7,46 %) 

Sociálne za-
riadenie 

5  
(3,37 %) 

2  
(1,49 %) 

7  
(5,22 %) 

Komerčné za-
riadenie 

0  
(0 %) 

6  
(4,48 %) 

6  
(4,48 %) 

Pracovná pozícia: 
Vedúci fyzio-
terapeut 

5  
(3,73 %) 

16  
(11,94 %) 

21  
(15,67 %) 

Fyzioterapeut 
43  

(32,09 %) 
70  

(52,24 %) 
113  

(84,33 %) 
 

Vykonali sme Pearsonovu koreláciu medzi poč-
tom odpracovaných rokov a zaočkovanosťou fyzio-
terapeutov. Zistili sme silný korelačný vzťah (r = 
0,589047): čím viac odpracovaných rokov odbore, 
tým väčšia zaočkovanosť. Vo vekovej kategórii  
21 – 30 bolo zaočkovaných 72,7 % (n:32) fyziote-
rapeutov, vo vekovej kategórii 31 – 40: 63,8 %  
(n:30), vo vekovej kategórii 41 – 50: 72,5 % (n:40) 
a vo vekových kategóriách nad 51 rokov bola 100% 
zaočkovanosť. K tomu zodpovedá aj korelačný ko-
eficient r = -0,28. 
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Tabuľka 2 Zaradenie fyzioterapeuta počas pandémie 

Sledované  
parametre 

Štátne  
zariadenie 

Súkromné 
zariadenie 

Spolu 

Zmenilo sa vaše pracovné zaradenie v súvislosti s pan-
démiou? 
Áno 23 (17,16 %) 17 (12,68 %) 40 (29,85 %) 
Nie 25 (18,66 %) 60 (44,78 %) 85 (63,43 %) 
Počas pandémie 
som nepracoval 

0 (0 %) 9 (6,72 %) 9 (6,72 %) 

S pracovným preradením ste.... 
Súhlasili 16 (11,94 %) 8 (5,97 %) 24 (17,91 %) 
Nesúhlasili 0 (0 %) 2 (1,49 %) 2 (1,49 %) 
Nesúhlasili, ale 
napriek tomu ste 
ho rešpektovali 

7 (5,22 %) 7 (5,22 %) 14 (10,45 %) 

Neboli ste prera-
dený 

25 (18,66 %) 60 (44,78 %) 85 (63,43 %) 

Nepracovali ste 0 (0 %) 9 (6,72 %) 9 (6,72 %) 
Počas pandémie ste boli preradený na... 
Covid vstupný fil-
ter (triáž pacien-
tov) 

8 (5,97 %) 5 (3,73 %) 13 (9,70 %) 

Testovanie 4 (2,99 %) 8 (5,97 %) 12 (8,96 %) 
Covid oddelenie 8 (5,97 %) 2 (1,49 %) 10 (7,46 %) 
Ošetrovateľská 
starostlivosť 

3 (2,24 %) 2 (1,49 %) 5 (3,73 %) 

Neboli ste prera-
dený 

25 (18,66 %) 60 (44,78 %) 85 (63,43 %) 

Počas pandémie 
ste nepracovali 

0 (0 %) 9 (6,72 %) 9 (6,72 %) 

Boli ste v súvislosti so zmenou pracovného zaradenia fi-
nančne ohodnotený? 
Áno 19 (14,18 %) 16 (11,94 %) 35 (26,12 %) 
Nie 4 (2,99 %) 1 (0,75 %) 5 (3,73 %) 
Pracovali ste počas pandémie ako dobrovoľník na 
MOM? 
Áno 9 (6,72 %) 23 (17,16 %) 32 (23,88 %) 

Nie 39 (29,10 %) 63 (47.01 %) 
102 (76.12 

%) 
Počas pandémie Vám zamestnávateľ poskytol.... 
Dostatočné množ-
stvo kvalitných, 
ochranných po-
môcok 

23 (17,16 %) 27 (20,15 %) 50 (37,31 %) 

Dostatočné množ-
stvo pomôcok 

14 (10,45 %) 
21  

(15,67 %) 
35 (26,12 %) 

Množstvo a kva-
lita ochranných 
pomôcok nebola 
dostatočná 

9  
(6,72 %) 

22 (16,41 %) 31 (23,13 %) 

Ochranné po-
môcky som si za-
bezpečoval sám. 

2 (1,49 %) 7 (5,22 %) 9 (6,72 %) 

Počas pandémie 
ste nepracovali 

0 (0 %) 9 (6,72 %) 9 (6,72 %) 

 

V tabuľke 2 uvádzame odpovede na otázky tý-
kajúce sa zmien pracovného zaradenia počas pandé-
mie. 

Tabuľka 3 Fyzioterapeut v ohrození Covid -19 

Sledované  
parametre 

Štátne  
zariadenie 

Súkromné 
zariadenie 

Spolu 

Ochoreli ste na Covid -19? 
Áno 16 (11,94 %) 29 (21,64 %) 45 (33,58 %) 
Nie 32 (23,88 %) 57 (42,54 %) 89 (66,42 %) 

Nakazili ste sa v práci? 
Áno 12 (8,96 %) 7 (5,22 %) 19 (14,18 %) 
Nie 4 (2,99 %) 14 (10,45 %) 18 (13,43 %) 
Neviem 0 (0 %) 8 (5,97 %) 8 (5,97 %) 
Neochorel 
som 

32 (23,88 %) 57 (42,54 %) 89 (66,42 %) 

Ak ste sa nakazili v práci, bola Vám zamestnávateľom 
uznaná choroba z povolania? 

Áno 5 (3,73 %) 8 (5,97 %) 13 (9,70 %) 
Nie 11 (8,21 %) 21 (15,67) 32 (23,88 %) 
Neochorel 
som 

32 (23,88 %) 57 (42,54 %) 89 (66,42 %) 

Ak ste sa v práci nakazili, boli ste zamestnávateľom fi-
nančne odškodnený? 

Áno 3 (2,24 %) 3 (2,24 %) 6 (4,48 %) 
Nie 13 (9,70 %) 26 (19,40 %) 39 (29,10 %) 
Neochorel 
som 

32 (23,88 %) 57 (42,54 %) 89 (66,42 %) 

Ste zaočkovaný? 
Áno 37 (27,61 %) 56 (41,79 %) 93 (69,40 %) 
Nie 11 (8,21 %) 30 (22,39 %) 41 (30,60 %) 

 

Takmer tretina fyzioterapeutov (n = 40;  
29,85 %) bola preradená zo svojej stálej pracovnej 
pozície, pričom 24 (17,91 %) fyzioterapeutov sa 
touto zmenou súhlasilo a 14 (10,45 %) túto zmenu 
rešpektovalo. Zavrieť svoju prevádzku počas akút-
nej fázy pandémie bolo nútených 9 (6,72 %) fyzio-
terapeutov pracujúcich v súkromnej sfére.  

V tabuľke 3 sme zhodnotili dopad pandémie na 
zdravotný stav fyzioterapeutov. 

Tretina fyzioterapeutov zúčastnených v našom 
prieskume (n = 45; 33,58 %) ochorela na koronaví-
rusovú infekciu Covid-19, pričom 19 (14,18 %) 
z nich sa nakazilo priamo na pracovisku. Zaočkova-
nosť fyzioterapeutov v čase zberu údajov bola  
69,40 %. 

Chi-kvadrátový test nepotvrdil vzťah pohlavia 
a zaočkovanosti fyzioterapeutov: X2 (1, N = 134) = 
0,9604, p = 0,327088. Neexistuje signifikantný roz-
diel medzi pohlavím v závislosti od miery zaočko-
vanosti fyzioterapeutov. 

Chi-kvadrátový test nepotvrdil vzťah pohlavia 
a ochorenia fyzioterapeutov na Covid-19: X2 (1, N 
= 134) = 0.1649, p = 0,684695. Neexistuje závislosť 
ochorenia na Covid-19 od pohlavia fyzioterapeu-
tov. 
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Tabuľka 4 Organizácia práce 

Sledované  
parametre 

Štátne  
zariadenie 

Súkromné 
zariadenie 

Spolu 

Po uvoľnení opatrení sa Vám zmenila klientela z hľa-
diska diagnóz? 
Áno, máme viac pa-
cientov s respiračnými 
diagnózami 

17  
(12,69 %) 

33  
(24,63 %) 

50  
(37,31 %) 

Nie, klientela ostala 
nezmenená 

31  
(23,13 %) 

53  
(39,55 %) 

84  
(62,69 %) 

Po pandémii som bol 
nútený pracovnú čin-
nosťukončiť 

0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

Zmenila sa Vám vyťaženosť z hľadiska počtu pacien-
tov/klientov? 
Áno máme prudký ná-
raz pacientov 

7  
(5,22 %) 

19  
(14,18 %) 

26  
(19,40 %) 

Nie, pracujeme v rov-
nakom režime na 100 
%. 

31  
(23,13 %) 

52  
(38,81 %) 

73  
(54,48 %) 

Nie, pracujeme na 75 
% vyťaženosti praco-
viska. 

8  
(5,97 %) 

9  
(6,72 %) 

17  
(12,69 %) 

Nie, pracujeme na 50 
% vyťaženosti praco-
viska. 

2  
(1,49 %) 

5  
(3,37 %) 

7  
(5,22 %) 

Nie, pracujeme na 25 
% vyťaženosti praco-
viska. 

0  
(0 %) 

1  
(0,75 %) 

1  
(0,75 %) 

Absolvovali ste špeciálne kurzy respiračnej/pohybovej 
pre Covid pacientov? 
Áno 10  

(7,46 %) 
8  

(5,97 %) 
18  

(13,43 %) 
Nie 38  

(28,36 %) 
78  

(58,21 %) 
116  

(86,57 %) 
 
 

V tabuľke 4 sme zhodnotili dopad pandémie na  
chod prevádzok a zariadení poskytujúcich fyziote-
rapeutické služby.  

Na zmenu klientely a protipandemické opatrenia 
reagovali viaceré rehabilitačné zariadenia: 37 % re-
gistruje výraznú zmenu v type diagnóz. Zníženie 
vyťaženosti pracoviska uviedlo spolu 25 (18,66 %) 
fyzioterapeutov. Žiaden fyzioterapeut pracujúci 
v súkromnom či štátnom zariadení nebol nútený vý-
kon svojho povolania ukončiť. Spolu 18 (13,43 %) 
fyzioterapeutov sa reprofilovalo v rámci svojej od-
bornosti na špecialistov terapie kovidových a po-
stkovidových pacientov. 

Vnímanie koronavírusovej infekcie fyzioterape-
utmi je zaznamenaný v tabuľke č. 5.  

Očkovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeuti po pre-
konaní koronavírusovej infekcie vyjadrili obavu 
z nakazenia a rešpekt pred ochorením v odpove-
diach 1-4. 24 (17,91 %) fyzioterapeutov po zaočko-
vaní  nepociťujú  strach  z  nákazy.  Fyzioterapeuti,  

Tabuľka 5 Obava fyzioterapeutov z nákazy Covid 19 

Odpoveď O N P Spolu 

Áno, mám stále a veľké 
obavy, že sa nakazím pri 
kontakte s 
pacientom/klientom 

3 3 3 
6 

(4,48%) 

Áno, obávam sa, ale je to 
skôr v úrovni 
prirodzeného rešpektu 
voči Covid-19 

52 26 24 
78 

(58,21%) 

Nie, som očkovaný/á, 
neobávam sa 24 0 8 

24 
(17,91%) 

Nie, neobávam sa, 
dodržiavaním 
protipandemických 
opatrení sa cítim 
dostatočne chránená/ý 

9 7 
16 

(11,94%) 

Neviem 4 0 0 
4 

(2,96%) 

Nie, neobávam sa, mám 
imunitu: 0 1 1 1(0,75%) 

Nemám strach z 
ochorenia nakoľko sa 
snažím  

udržiavať imunitu v top 
forme: 

1 1 0 
2 

(1,50%) 

Covid - 19 je umelo 
vytvorený projekt, preto 
sa neobávam nakazenia: 

0 3 0 3(2,24%) 

Spolu 93 41 45 
134 

(100%) 

Legenda: O – očkovaní, N – neočkovaní, P – prekonaní 
 

ktorí ochorenie prekonali a zároveň sú očkovaní, sa 
cítia dodržiavaním protipandemických opatrení 
dostatočne chránení: odpoveď č. 4 (n = 9; 6,72 %). 
Uznať Covid-19 za pandémiu, ktorá by mala vyvo-
lať prirodzené obavy z nakazenia, odmietali 3  
(2,24 %) fyzioterapeuti. 
 
DISKUSIA 

V súčasnosti fyzioterapeuti čelia ochoreniu CO-
VID-19, a to nie len z pohľadu vlastnej osobnej 
ochrany, ale aj z pohľadu udržania kvality poskyto-
vaných fyzioterapeutických služieb. Pracovné zara-
denie fyzioterapeutov reflektovalo na akútne perso-
nálne potreby nemocničných zariadení. Takmer tre-
tina nami sledovaných fyzioterapeutov (n:40;  
29,85 %) bola počas akútnej fázy pandémie prera-
dená zo svojej stálej pracovnej pozície. 32  
(23,88 %) fyzioterapeutov sa zúčastnilo na testovaní 
obyvateľstva. Personálne pozície boli reakčne me-
nené vo viacerých dotknutých krajinách po celom 
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svete (Carda et al., 2020; Boldrini et al., 2020). Fy-
zioterapeuti si uvedomujú závažnosť pandémie, čo 
korešponduje s ich prístupom k očkovaniu: n:93, 
69,40 % zaočkovaných fyzioterapeutov. Súhlas 
alebo rešpektovanie s dočasnou zmenou pracov-
ného zaradenia vyjadrilo 95 % (n:38) z celkového 
počtu preradených fyzioterapeutov (n:40, 100 % - 
preradení fyzioterapeuti). Kvalifikačné kurzy kovi-
dovej a postkovidovej terapie absolvovalo 18  
(13,43 %) fyzioterapeutov. 

Pandémia Covid-19 priniesla nové diagnózy od-
rážajúce závažnosť infekcie. Zmeny diagnóz, pre-
važne respiračných, hlásilo 50 (37,31 %) opýtaných 
fyzioterapeutov. Zvýšenie počtu pacientov udávalo 
26 (19,40%) fyzioterapeutov. Naopak zníženie vy-
ťaženosti prevádzky na 75 % výkonu udávalo 17 
(12,69 %) fyzioterapeutov a na 50 % výkonu 7  
(5,22 %) fyzioterapeutov. Počas akútnej fázy prvej 
a druhej vlny pandémie Covid-19 nepracovalo 9 
(6,72%) fyzioterapeutov, všetci pracujúci v súk-
romnom fyzioterapeutickom zariadení. Žiaden fyzi-
oterapeut z nášho súboru po ústupe pandémie neu-
končil svoju klinickú prax. Negrinit et al. (2020) 
uvádzajú, že zastavenie príjmov nových pacientov 
na rehabilitačné oddelenia, predčasné prepustenia 
a zníženie fyzioterapeutických úkonov sa v 10 sle-
dovaných krajinách dotklo až 194 800 hospitalizo-
vaných pacientov. Ambulantne výkony boli v prie-
mere znížené na 87 % a týkali sa 318 000 pacientov 
ošetrovaných denne. Celkovo sa tieto reštrikčné 
zmeny dotkli 1,3 – 2,2 miliónov pacientov v Talian-
sku, Španielsku, USA a Anglicku. 

Pandémia vyvoláva medzi fyzioterapeutmi pri-
rodzený strach a rešpekt, čo môže viesť k stavom 
úzkosti až depresie. Až 84 (62,69 %) respondentov 
uviedlo, že pociťuje obavu z nakazenia a má rešpekt 
pred infekciou Covid-19. Ďalších 24 (17,91 %) 
strach nepociťuje, pretože sa dali zaočkovať proti-
vírusovou vakcínou. Nie všetci zaočkovaní fyziote-
rapeuti sa však úplne zbavili strachu z nakazenia: 55 
(46,59 %) zaočkovaných respondentov pociťuje 
strach, či rešpekt pred infekciou. Strach, únavu, úz-
kosť a depresiu z výkonu zdravotníckeho povolania 
fyzioterapeutov počas pandémie potvrdili viaceré 
štúdie (Braquehais et al., 2020; Chen et al., 2020; 
Blanco-Donoso et al, 2020). Vyas a Sheth (2021) vo 
svojej štúdii sledovali časnosť výskytu obavy z na-
kazenia sa od pacientov u 52 fyzioterapeutov. Z vý-
sledkov vyplýva, že strach z nakazenia pociťovali: 
vždy  14  (26,9 %),  niekedy  viac  19 (36,5 %), nie- 

kedy menej 11 (21,1 %), zanedbateľne 4 (7,7 %) 
a nikdy tiež 4 (7,7 %) fyzioterapeutov.  
 

ZÁVER 
Pandémia Covid-19 spôsobila zmeny v pracov-

nej pozícii fyzioterapeutov. Nárast kovidových 
a postkovidových pacientov si vyžiadal ich zastúpe-
nie v prvých kontaktných líniách, v novozriadených 
kovidových oddeleniach, testovacích zariadeniach. 
Fyzioterapeuti si zvyšovali odbornosť absolvova-
ním špeciálnych respiračných a pohybových kurzov 
zameraných pre terapiu kovidových pacientov. Fy-
zioterapeuti pristupujú k pandémii s rešpektom, 
pred šírením infekcie chránia pacienta aj seba. Od-
porúčania pre limitáciu rizík nakazenia koronavíru-
som sú zamerané na používanie kvalitných ochran-
ných prostriedkov; zníženie počtu pacientov a tera-
peutov nachádzajúcich sa súčasne v rovnakom 
priestore; využívanie telekomunikačných prostried-
kov na konzultácie a vedenie terapií online formou 
(Alpalhão et al., 2020). 
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