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Abstrakt:  

Výživa a rehabilitace je důležitou složkou preventivních i léčebných opatření u celé řady nemocí, 

zejména nemocí oběhového systému (ischemická choroba srdeční, arteriální hypertenze, porucha 

metabolismu tuků, cukrů, zažívacího ústrojí - vředová choroba žaludku a dvanáctníku, 

malabsorpční syndromy v celé šíři, celá řada alergických nemocí, osteoporóza, nádorová 

onemocnění, poruchy imunity, kožní choroby, nemoci ledvin aj. Pro minimalizaci dopadu těchto 

chorob na populaci je snaha vytvářet preventivní programy, protože prevence je nejlepší a současně 

nejlevnější léčbou. Zdárná realizace obecně platných záměrů vyžaduje celý komplex opatření, 

jejichž základní jednotkou je kvalitní výuka odborníků, pregraduální i postgraduální v rámci 

celoživotního vzdělávání. 

Hlavním cílem projektu je popularizace a propagace novinek z výzkumu nefarmakologického 

ovlivnění zdravotního stavu prováděného na pracovišti mezi studenty a pedagogy oborů 

Fyzioterapeut a Nutriční terapeut. V této souvislosti se jedná o spolupráci  pracoviště IKEM 

a  ČVUT FBMI , kde se tyto obory studují. Absolventi zmíněných oborů budou získané poznatky a 

nefarmakologickou péči uplatňovat ve svém profesním životě u pacientů trpícími civilizačními 

chorobami. Další cílovou podskupinu pak představují studenti Univerzity třetího věku, kteří mohou 

získané poznatky přímo aplikovat.  

Abstract: 

Nourishment and rehabilitation is the main part of preventive and medical measures by the whole 

number of diseases, most of all diseases of cardiovascular system (ischemic heart disease, arterial 

hypertension, metabolism of lipids and sugar disorder, gastrointestinal tract, peptic and duodenal 

ulcer disease, malabsorption syndromes in the whole spectrum, whole line of allergic diseases, 

osteoporosis, tumor diseases, immunity disorders, skin and kidney diseases. To minimize the 

impact of these diseases on population there is an effort to create programs of prevention, because 
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prevention is the most effective and the cheapest way how to treat the man. Successful realization 

of generally valid intentions demands a complex of measures, the main unit of which is a good 

quality education of pre graduate and post graduate experts in the terms of the life education. The 

main aim of the project is to advertise and make the news of non pharmacological research popular. 

Students and educationalists of physiotherapy and nutrition therapists should influence the health 

condition on the bases of the research. In this connection it is about the cooperation of department 

IKEM and CVUT FBMI, where these subjects are studied. The graduates of mentioned subjects 

will apply the gained knowledge and non pharmacological care in their professional life on patients 

who are suffering from diseases of civilization. Next aim subgroup is represented by students of 3rd 

Generation University who can apply gained knowledge directly. 

Obyvatelé, zejména v rozvinutých státech trpí stále vice civilizačními onemocněními 

způsobenými nevhodným životním stylem, nedostatkem pohybové aktivity, stresem v zaměstnání i 

v soukromém životě, nesprávným a nadměrným stravováním, konzumací návykových látek a 

nejsou dostatečně informováni o pravděpodobných následcích takového způsobu života či nejsou k 

zásadnější změně dostatečně motivováni. Metabolické poruchy způsobené nevhodným životním 

stylem – diabetes, obezita, infarkt myokardu, mozková mrtvice a další jsou přitom v posledních 

letech zaznamenávány u stále mladší generace. Řadu rizik civilizačních chorob můžeme zmírnit 

dodržováním zdravého životního stylu, respektive nefarmakologickými postupy. V české populaci 

nejsou změny životního stylu příliš oblíbené. Je třeba přiznat, že farmakologická léčba bezesporu 

výrazně pomohla ke zlepšení zdravotních parametrů moderní civilizace, současně ale s sebou 

přináší komplikace spojené se zásahy do fyziologie organizmů. Jediným celospolečensky 

přijatelným řešením, které vystupuje v současnosti do popředí, kdy je kladen důraz na udržitelnost 

zdravotní péče, je prevence civilizačních chorob založená na modelech nefarmakologického 

ovlivnění zdravotního stavu. 

Nefarmakologické možnosti ovlivnění zdravotního stavu představují významné a 

celospolečensky závažné téma, zejména vzhledem k nárůstu počtu tzv. civilizačních chorob. Jen 

málo studentů má znalosti o rozsahu vědeckého výzkumu v této oblasti a o přínosech, které z něj 

mohou plynout. V ČR je výzkum v této oblasti soustředěn zejména na pracoviště preventivní 

kardiologie IKEM, s pacienty pak v nemocnicích I v soukromých ordinacích, kde pracujících 

zejména absolventi oborů Fyzioterapeut a Nutriční terapeut. Tento projekt popularizuje výsledky v 

této oblasti zejména mezi studenty a pedagogy uvedených oborů, pro které připravuje komplexní 

vzdělávací a motivační program, umožňující zvýšit jejich kvalifikaci a potenciál na trhu práce. 

Cílem projektu je účinným způsobem popularizovat a propagovat nové poznatky z výzkumu 

závažných chorob a možnosti jejich prevence a léčby minimalizující užívání léků.  
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IKEM je špičkové pracoviště, které se zabývá komplexně problematikou chorob oběhového 

systému od preventivních opatření až po chirurgickou léčbu a transplantaci orgánu. Má tým 

odborníků, kteří pracují na nejvyšší úrovni v obou směrech, tedy ve výživě i v pohybové aktivitě, 

prezentují výsledky na domácích i zahraničních konferencích, publikují v domácích i zahraničních 

časopisech a vydávají odborné publikace. Zaměstnanci Ikemu se rovněž podílejí na výuce studentů 

oboru Fyzioterapie na ČVUT FBMI, která úzce s výše zmíněným pracovištěm spolupracuje. IKEM 

je akreditované vzdělávací pracoviště v řadě biomedicínských oborů, které zajišťuje výuku 

pregraduálních i postgraduálních studentů. 

ČVUT FBMI je do projektu zapojena zejména s ohledem na zajištění potřeb cílové skupiny 

projektu a zajišťuje organizaci seminářů a praktických cvičení pro studenty oboru Fyzioterapie a 

pedagogické  pracovníky - specialisty ve fyzioterapii a léčebné rehabilitaci zaměřených zejména na 

popularizaci nových vědeckých poznatků ve včasné rehabilitaci u nemocných s onemocněním 

kardiovaskulárního aparátu, diabetes mellitus, poruchami lipidového metabolismu a 

degenerativních postiženích pohybového aparátu. Studenti oboru Fyzioterapie a Nutriční terapeut se 

budou účastnit letní a zimních škol a vědecko- výzkumných stáží na pracovišti IKEM, vybraní 

lektoři z FBMI se podílí na zpracování odpovídajících studijních materiálů.  

Výše zmíněný projekt je rozvržen do dvou let a s průběžnými výsledky budeme odbornou veřejnost 

informovat. 

Příspěvek vznikl za podpory projektu CZ1.07/2.3.00/35.0039 “Dlouhověkost bez léků.“ 
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