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Cílem studie je zmapovat přístup k fyzioterapii u pacientů s RS na vybraných pracovištích těchto 
evropských zemí: Česká republika, Belgie a Itálie. Předpokládáme, že získaná data objektivně poukáží na 
rozdílnost přístupů k fyzioterapii u pacientů s RS. Data budou dále použita pro přípravu srovnávací 
mezinárodní studie, která bude porovnávat efektivitu jednotlivých fyzioterapeutických postupů.                                                                              
Řešená otázka: 
• Jaké vyšetřovací metody používají experti (lékaři s atestací v rehabilitaci a fyzioterapeuti) u pacientů s 
RS, a které jsou nejvíce rozšířené v daných zemích? 
• Jaké terapeutické metody používají experti (lékaři s atestací v rehabilitaci a fyzioterapeuti) u pacientů s 
RS, a které jsou nejvíce rozšířené v daných zemích? 
• Na jaký cíl se zaměřují terapeuti během fyzioterapeutické lekce a na co vše má jejich přístup vliv? 
• Jsou všechny dostupné klasifikační metody používány v dotazovaných zemích stejně? 
• Je rozuměno jednotlivým přístupům v rehabilitaci pacientů s RS v rámci evropských států stejně?
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dalších otázkách práce přinesla podnět ke změně konečné verze dotazníku? Okomentujte prosím, v jakých 
vyšetřovacích a terapeutických metodách se pracoviště liší. Okomnetujte prosím, čím mohla být data 
ovlivněna.  


