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Československá rehabilitační společnost jako člen ČsLS JEP byla za|oŽena v roce 196'7.

Jejími zakladateli byli doc. dr' Lewit a doc. dr. Janda, sekretářem PhDr' Haladová. Mezi

významné členy patří: doc. dr' Véle, doc. dr' obrda, prim. dr. Volfová, prim. dr. Černochová,

prim' dr. Z. Novotný' prim. dr. Petrovický, dr. Balcar, dr. Koenig, dr. Kubálková a další.

Dlouholetým předsedou byl prof. MUDr. V. Janda, DrSc', který je uznávaným odborníkem

celosvětového formátu, zejména v oblasti myoskeletální medicíny. Prof. dr. Lewit je znám

jako zakladatel celoevropsky i světově známé praŽské školy manuální medicíny, doc' dr. Véle

je neurofyziolog zaměřený na oblast ťízení a reedukace pohybu' V oblasti rehabilitace jako

celospolečenské problematiky působí prof. dr. Pfeiffer.

Po roce 1989 vyvolala velká skupina mladých vznik tzv. Rehabilitačního Í'óra, jehoŽ

aktivitou došlo k demísi dřívějšího výboru společnosti a k opakovaným snahám Zpracovat

novou koncepci oborujako základního medicínského oboru Rehabilitační afyz|kálnílékařství.

Také na MZ ČR vznikla skupina,,R", která chtěla kromě nové koncepce i zapojenírehabilitační

problematiky do koncepce zdravotnictví. Na ucelenou koncepci se však čeká dodnes. Nově

ustavený výbor společnosti (předseda dr. Kadlec) potom dosáhl v roce 1992 spojení se

Spo1ečností fyziatricko-balneo1ogickou, která byla historicky starší'

Společnost se podílí na organizaci zdravotního pojištění, na tvorbě Seznamu zdravotních

výkonů, na standardech technického, prostorového i personálního vybavení pracovišť a na

zpracování systému sítě pracovišť a spolupracuje jednakprostřednictvím ČLS JE'P, jednak přes

ČLK nadále na tvorbě základních koncepčních materiálů. Doc. dr. Votava je jako hlavní

odborník MZ ČR členem vědecké rady ministerstva.



Společnost se podílí i na systému postgraduálního vzdělávání jednak přímo v oboru, jednak
i rozšiřováním znalostí oboru i mezi pracovníky jiných specíalizací,zejména mezí praktjckými
1ékaři.

Yýznamné aktivity
Společnost od počátku pořádala kaŽdé 2 roky sjezdy, které střídavě v krajských městech

organizovali tehdej ší kraj ští odbomíci v oboru. Kromě toho byly pořádány vědecké konference
střídavě v českých zemích a na Slovensku, kde působila navíc samostatná společnost Íyziat-
ricko-rehabi1itační.

Po rozdělení Československa se společnost snaŽí udrŽovat kontakty i se slovenskou o<lbor-
nou společností. Sjezdy společnosti se pořádají kaŽdoročně, kromě toho se vyvinula i tradice
konferencí společnosti v Jáchymově, vždy na konci listopadu. V roce 1996 se předsedou
společnosti stal znovu prof. dr. Janda, v roce 1998 pak byl zvolen novým předsedou doc. dr'
KříŽ' ktery předsedá dosud. Vědeckým sekretářem je od počátku roku 1999 doc. dr. Votava.

V roce 1998 SRFM ČLS organizovala 33. světový kongres ISMH (Mezinárodní společnost
lázeňské hydrologíe a meteorologie) v Karlových Varech se značným odborným i společen-
ským ohlasem a dobrym ekonomických výsledkem.

Časopis
DÍíve zaloŽená Společnost fyziatricko-balneologická vydávala periodikum Balneologicko-

-fyZiatrický věstník' Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny převzala původně fyziatric-
ký časopis a dodnes vydává čtvrtletník Rehabilitace afyztkální medicína'

Zahraniční spolupráce
Společnost je kolektivním členem mezinárodních organizací Rl (Rehabilitation Internatio-

nal), IRMA (lnternational Rehabilitation Medicine Association) a EFRR (European Federa-
iion for Research in Rehabilitation). Zástupci společnosti se účastní akcí těchto i dalších

'po1ečností.

ocenění
Prof' dr' Janda získal řadu diplomů a čestných členství v odborných společnostech rehabi-

-itace a elektromyografie v řadě evropských států, USA, Kanaclě a Austrálii. Jeho publikace,
zejména o vyšetřování hybného systému, vyšly v překladech v několika jazycich.

\-nitřní členění
Velmi rozsáhlá oblast rehabilitačního lékařství _ myoskeletální medicína - se od naší

.polečnosti oddělila v roce 1991 jako společnost myoskeletální medicíny.

. Sekce pro rozvoj ucelené rehabilitace

. Sekce pro přístrojovou techniku

. Sekce pro lyzikální terapii

. Sckce pro balneologii

. Sekce pro dětskou mozkovou obrnu

. Sekce pro vyuŽitíjógy v rehabilitaci

" Sekce fyzioterapeutů a ergoterapeutů

' Komise hippoterapie
' Komise pro pomůcky



Předseda: Doc. MUDr. Vladimír KříŽ. CSc.
Centrum medicínské rehabilitace, Kostelec nad Černými lesy
Vědecký sekretrÍř: MUDr' Miloslav Kad]ec
Klinika rehabilitačnítro lékařství IPYZ, Praha 10

Podklady zpracov alMUDr. Miloslav Kadlec.
Neaktualizováno.


