Mgr. Martina Stehlíková &
Schola Medica si Vás dovoluje pozvat na školící akci
Téma:

Rehabilitační péče o klienty s
poruchami hybnosti v kontextu
sociálních služeb

Termín konání:
Časový rozvrh:

21.- 22.10.2017
9:00 – 18:00 hod. - sobota
8:00 – 15:00 hod. - neděle
Místo konání:
Brno – Šlapanice, Univerzitní centrum
Nádražní 58
Č. akreditace
2016/0973-PC/VP/PP - 16 výukových hodin
Akreditace pro ZS: vydá POUZP Brno - 8 kreditních bodů
Lektorský tým:
Mgr. Martina Stehlíková, Mgr. Miriam Zralá,
Bc. Marcela Kučerová, DiS., Blanka Fajtová
1.den

sobota 21.10.2017

8:30 – 8:50 hod.
9:00 hod.
9:05 – 10:45 hod.

Registrace účastníků
Zahájení
Úvod, teoretická východiska, základy anatomie hybného
systému, imobilita, druhy pohybů, rozsahy hybnosti,
individuální x skupinová péče, základy fyzikálních terapií
(thermo, hydro, balneo…)

11:00 – 12:30

Základní dělení fyzioterapeutické péče, fyzioterapeutické
postupy v rámci rehabilitačního ošetřovatelství, polohování,
vertikalizace, nácvik chůze, prevence pádů, teoretická a
praktická část – I., II. skupina

12:30 – 13:15

Přestávka, oběd

13:15 – 15:00

Základy pohybové léčby u klientů s degenerativním
postižením kloubů (TEP, úrazy) – praktický nácvik – I.sk.
Základy pohybové léčby u klientů s degenerativním
postižením kloubů (TEP, úrazy) – praktický nácvik – II.sk.

15:15 – 16:45

16:45 – 18:00

Seznámení se speciálními fyzioterapeutickými technikami

2.den

neděle 22.10.2017

8:00 – 10:00

Základy pohybové léčby u klientů s neurologickým
onemocněním (CMP,PCH,…) - I.sk.
Prvky kinesteticky s klienty s poruchami hybnosti – II. sk.

10:20 – 12:20

Prvky kinesteticky s klienty s poruchami hybnosti – I. sk.
Základy pohybové léčby u klientů s neurologickým
onemocněním (CMP,PCH,…) - I.sk.

12:30 – 13:15

Přestávka, oběd

13:15 – 14:45

Poruchy komunikace, orofaciální techniky

14:45 – 15:00

Diskuze a ukončení školící akce

Souhlasné stanovisko vydá POUZP Brno dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. § 3.
Za pasivní účast bude účastníkům přiznáno 8 kreditních bodů.
MPSV ČR vydalo akreditaci vzdělávací instituci, za účast obdrží účastníci z řad
pracovníků sociálních služeb 16 výukových hodin.

K účasti na školící akci se hlaste na tel. čísle 723 429 662 nebo na mailovou adresu
schola.medica@gmail.com
Účastnický poplatek včetně občerstvení ve výši 2900,- Kč zaplaťte převodem na
účet u Komerční banky 115-301250257/0100, a to nejpozději týden před konáním
akce.
www.scholamedica.cz

Občerstvení po oba dva dny, včetně obědů je zajištěno v rámci školící akce.

Ceny za ubytování na 1 noc se snídaní včetně DPH:
 Jednolůžkový pokoj – 690,- Kč/osobu/den
 Dvojlůžkový pokoj – 500,- Kč/osobu/den

