prof. Dominique Thomas, RPT, Orthotist. MA

Profesor Thomas je fyzioterapeut registrovaný jak ve Francii, tak v Kalifornii, USA. Promoval v roce
1970 v oboru fyzioterapie na univerzitě v Grenoblu. Pracoval v Norsku, Kalifornii a ve Slovinsku.
Specializuje se na terapii ruky od roku 1978. Je jedním z prvních terapeutů, specializovaných na
terapii ruky v Evropě, je zakládajícím členem společností jako je Francouzská společnost terapie ruky,
Mezinárodní federace společností terapie ruky (IFSHT) a Evropská federace společností terapie ruky
(EFSHT).
Publikoval řadu článků a knižních kapitol ve francouzštině, angličtině a italštině. Snaží se zavádět nové
postupy v rámci terapie ruky, příkladem může být rozvoj a aplikace neuromuskulární
elektrostimulace v terapii ruky, objevil dříve nepopsané motorické body, vyvinul protokol pro
chráněnou mobilizaci po suturách šlach extenzorů v zóně VII-VIII, vytvořil nové koncepty v dlahování
ruky, dlahuje pomocí drátů, vyrábí komplexní flekční dlahy, vytváří mobilizační dlahy extenzorových
šlach, vyvíjí dlahy při parézách n.radialis, navrhuje a vytváří extenční dlahy pro loket, flekční a
pronosupinační dlahy. Navrhl a sestrojil aparát pro ohýbání pianového drátu, velmi potřebného pro
výrobě široké škály dlah. Jedním z nejznámějších úspěchů profesora Thomase je vytvoření a úspěšné
fungování Kliniky pro rehabilitaci ruky v roce 1980.
Přispěl k založení a rozvoji rehabilitace ruky a formování terapeutů v Evropě, především ve Francii a
Itálii, ale také v Anglii, České republice, Polsku, Rumunsku, Mongolsku, Kongo Kinshasa, Indii či
Kamerunu. Tento seznam ještě není vyčerpán.
Profesor Thomas byl zodpovědný za organizaci kurzů pro italské terapeuty ruky v rámci kurzů
vedených panem Brunellim v letech 1988-1989 a 1989-2000. Byl zodpovědný za rehabilitační část a
oblast dlahování v rámci kurzu "Corso propedeutico di chirurgia e riabilitazzione della mano" ,
víkendový kurz pořádaný každý rok Mantero týmem v Savoně v Itálii. Jeho teoretické a praktické
lekce rehabilitace ruky již absolvovalo několik stovek terapeutů a chirurgů.
Ve Francii stál při zrodu specializačního vzdělávání: "Diplome interuniversitaire de rééducation et
d'appareillage en chirurgie de la main". Tento evropský univerzitní stupeň byl vytvořen v roce 1995
se záměrem naučit fyzioterapeuty a ergoterapeuty specifickým znalostem v rámci terapie ruky. Tento
kurz je formálně pořádán lékařskou univerzitou v Grenoblu a oddělením chirurgii ruky v univerzitní
nemocnici v Grenoblu pod vedením profesora Mouteta.
V posledních dvou letech je v rámci studia zahrnuto 200 hodin teoretických lekcí z chirurgie ruky a
teoretické a praktické lekce terapie ruky, včetně dlahování. Počet studentů je omezen na 40
účastníků každé dva roky. Chirurgické lekce přednáší profesor Moutet a jeho tým, lekce z terapie ruky
a dlahování jsou vedeny zkušenými členy z Francouzské společnosti terapie ruky.
Se zaměřením na praktické dovednosti v rámci terapie ruky, se musejí studenti zúčastnit minimálně
dvou dní v osmi rozdílných centrech zaměřených na terapii ruky, šesti volitelných centrech ve Francii
a dvou v Evropě nebo na jakémkoliv vyhlášeném pracovišti kdekoliv na světě.
Toto studium je oblíbené vedle francouzsky mluvících studentů, fyzioterapeuty a ergoterapeuty
z Belgie, Itálie, Španělska, Portugalska, Rumunska a Egyptu již od roku 1997.
Součástí závěrečné zkoušky je písemná práce. Většina prací je velmi kvalitní a byly prezentovány ve
francouzských nebo mezinárodních magazínech nebo na konferencích či seminářích. Tyto materiály si
můžete dohledat na gemmsor.com.

