Koordinace rehabilitace*
a dlouhodobé zdravotně sociální péče
ve studijním programu Zdravotně sociální péče
navazující magisterský, dvouletý,
prezenční a kombinovaná forma studia
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*Pojem rehabilitace není termínem zdravotnickým a není totožný s fyzioterapií. Rehabilitací se rozumí
cílené propojování prostředků multidisciplinární podpory s cílem odstranit nebo snížit progresi nemoci nebo
následky úrazu a zmírnit jejich důsledky pro člověka, jeho rodinu a pro společnost. Rehabilitace je procesem
systematického, propojeného a koordinovaného plánování a řízení zdravotnických, sociálních, pracovních,
výchovně-vzdělávacích, technologických, kulturních, neformálních a dalších nástrojů k návratu ke zdraví nebo
k důstojnému, aktivnímu životu při nevratné poruše zdraví.

Cíle studia
Cílem studia je připravit odborníky s mezioborovými znalostmi a dovednostmi schopných identifikovat,
navrhovat, vyjednávat a realizovat soubory multidisciplinárních opatření k řešení důsledků změn zdravotní
kondice u lidí dočasně či dlouhodobě nemocných, po úraze a/nebo s trvalou změnou zdravotní kondice, a to
pro makro-mezo-mikro úroveň praxe.

Profil absolventa
Profesní role absolventa se orientuje na výkon strategických úkolů při zajištění koordinace podpory
a péče lidem se závažnými zdravotními problémy a institucím, které se těmito úkoly zabývají. Absolventi
budou schopni aktivně se podílet na překlenování překážek v oblasti zdravotní a sociální péče; provádět
analytickou, koncepční a výzkumnou činnost v rámci zdravotně-sociální práce;
síťovat a koordinovat postupy v rehabilitaci a dlouhodobé péči, monitorovat je,
analyzovat a vyhodnocovat jejich efektivitu, koncipovat návrhy systémových
změn; aktivně se podílet na utváření systémů komunitní rehabilitace
a dlouhodobé péče.

Pracovní uplatnění
Absolventi se uplatní zejména v institucích, které systémově koncipují či
realizují mezioborovou podporu a pomoc lidem různého věku se závažnými
zdravotními problémy. Z hlediska typu zaměstnavatelů se jedná o instituce
veřejné správy (orgány vlády, ministerstva, kraje, obce), neziskové a privátní
subjekty poskytující zdravotně-sociální a další návazné služby. Z oborového
hlediska jde zejména o zdravotnická zařízení (rehabilitační centra, léčebné
ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných), zařízení sociálních služeb (střediska
rané péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem, centra sociálně-rehabilitačních služeb), služby
zaměstnanosti (úřady práce, centra podporovaného zaměstnávání), komunitní služby
(úřady územních samospráv, komunitní centra).

Kombinovaná forma studia
Od prezenční formy se liší nižším rozsahem přímé výuky a vyšším podílem samostudia s oporou
v distančních výukových zdrojích. Obsah studia je v obou formách shodný.
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