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ortoticko-protetický technik

somatologie, pohybový systém 

funkce pohybového aparátu 
(svaly, klouby, šlachy) 

kyneziologie, fyziologická 
podstata pohybu

druhy pohybů a jejich vzájemný 
vztah

pohybové stereotypy

patologická anatomie  
a fyziologie

onemocnění kostí, kloubů, 
svalů a šlach

funkční poruchy pohybového 
aparátu

chirurgie, ortopedie, 
traumatologie

úrazy pohybového aparátu 

diagnostika a terapie 
onemocnění

neurologie, pediatrie, 
rehabilitace

postupy při rehabilitaci 
onemocnění pohybového 
aparátu

ортопед-протезист

сомалогія, опорно-руховий 
апарат

функції опорно-рухового 
апрарату (м’язи, суглоби, 
сухожилля)

кінезіологія, фізіологічна 
природа руху

види рухів та їх взаємозв’зок 

стереотипи рухів

патологічна анатомія  
та фізіологія

захворювання кіток, суглобів, 
м’язів і сухожиль

функціональні порушення 
опорно-рухового апарату

хірургія, ортопедія, 
травматологія

травми опорно-рухового 
апарату

діагностика ті терапія 
захворювань

неврологія, педіатрія, 
реабілітація

процедури під час 
реабілітації захворювань 
опорно-рухового апарату

Propedeutické  
a klinické obory 

 
Пропедевтичні 

та клінічні 
спеціальності

53-44-M/01 Ortoticko-
protetický 
technik

Ортопед-
протезист
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Konstruování 
a zhotovování 

ortoticko-
protetických 

pomůcek 
 

Проектування 
та виготовлення 

ортопедичних 
протезів

pohybový aparát, lázeňské 
léčby 

zdravotní výchova, ochrana 
veřejného zdraví

sociální vztahy a komunikace 

vliv fyzického a psychického 
traumatu

vývojové etapy života člověka 

biologická a sociální 
determinace

socializace, sociální učení, 
sociální vztahy a skupiny 

způsob jednání s pacienty 

asertivní, direktivní a devalvační 
komunikace a jednání 

zvládání náročných pracovních 
a životních situací

oпорно-руховий апарат, 
санаторно-курортні 
процедури

cанітарна освіта, охорона 
здоров'я населення

cоціальні стосунки  
та спілкування

вплив фізичної  
та психологічної травми

життєві етапи  розвитку 
людини

біологічна та соціальна 
детермінація

соціалізація, соціальне 
навчання, соціальні 
відносини та групи

cпосіб поводження  
з пацієнтами

наполегливе, директивне  
та  знецінююче спілкування 
та переговори

подолання складних робочих 
та життєвих ситуацій

šablona, vzorek, střihový plán 

požadavky na konstrukci 
ortopedické obuvi

díly ortopedické obuvi, 
ztužovací a spodkové dílce

bandáže a doplňky protéz 

biomechanika, materiály  
a technologie

konstrukce protetických 
pomůcek

deformace a dynamika 
u jednotlivých druhů protéz

шаблон, зразок, план 
розкрою

вимоги до конструкції 
ортопедичного взуття

деталі ортопедичного взуття, 
посилюючі та нижні  деталі

бандажі та додатки  
до протезів

біомеханіка, матеріали  
та технологія

конструкція протезів 

деформація та динаміка 
окремих видів протезів
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skladování, evidence 
a manipulace s materiály

nové technologie  
při zhotovování pomůcek

stavba a zhotovování ortoticko-
protetických pomůcek 

technický princip fungování 
pomůcek

míry pro různé typy ortoticko-
protetických pomůcek

měkké bandáže, ortopedické 
vložky, ortopedická obuv

model, obkres, vzor, balanční 
a stavěcí přístroje 

komponenty pro výrobu 
individuální protetické nebo 
ortopedické pomůcky 

zdravotnická dokumentace, 
zdravotnická dokumentace 
v elektronické podobě

зберігання, облік  
і поводження з матеріалами

нові технології у виробництві  
допоміжних засобів

проектування  
та виготовлення 
ортопедичних протезів

технічний принцип роботи 
допоміжних засобів

заходи для різних видів 
ортопедичних протезів

м’які бинти, ортопедичні 
устілки, ортопедичне взуття

модель, контур, зразок, 
урівноважувальні  
та установчі пристрої

комплектуючі для 
виготовлення індивідуальних 
заміщующих або 
ортопедичних виробів

медична документація, 
медична документація  
в електронному вигляді
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