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

Ergoterapie u klientů seniorského věku
v zařízeních sociálních služeb

Termín konání:
Časový rozvrh:

30.3.- 1.4.2020
13:00 – 16:00 hod. – pondělí
8:00 – 17:00 hod. – úterý
8:00 – 14:00 hod. - středa
Místo konání:
Domov Hrubá Voda, Hrubá Voda 11, Hlubočky (okr.
Olomouc)
Č. akreditace:
A2017/0415-SP/PC – 24 výukových hodin
NZP:
18 hodin pro nelékařský zdrav. personál
Lektor:
Bc. Marcela Kučerová, DiS.- certifikovaný
ergoterapeut
S sebou:
pracovní oděv a obuv
Max. počet účastníků:
5 osob
1.den

pondělí 30.3.2020

13:00 hod.
13:00 – 16:00

Zahájení
Úvod, teoretická východiska, dělení ergoterapie, historie, triáda
ergoterapie – vztah osoba, prostředí a zaměstnávání,
ergoterapie cílená na osobu klienta, jednotlivé modely
ergoterapie
Klasifikace funkčních schopností
Možnosti ergoterapie v sociálních zařízeních

2.den

úterý 31.3.2020

8:00 – 12:00

Ergoterapie individuální a skupinová, ergoterapie u vybraných
postižení, praktické využití terapeutických přístupů, pohybová
terapie
Práce s horní končetinou – uvolňování spastické horní končetiny,
procvičování jemné motoriky, nácviky úchopů, využívání
kompenzačních pomůcek
Personální a instrumentální ADL (každodenní aktivity)
Ergoterapeutické vyšetření klienta

12:00 – 13:00

Přestávka, oběd

13:00 – 17:00

Ergoterapie u klientů s poruchami hybnosti – funkční
ergoterapie (manipulace s klientem, vertikalizace)
Ergonomie pohybu při manipulaci s klienty
Stimulační (inhibičně facilitací) techniky, využití Bobath
konceptu, respirační terapie
Aplikace kompenzačních pomůcek a substitučních mechanismů
Kompenzační ergoterapie k odpoutání pozornosti od postižení
Aktivizace kognitivních a senzomotorických funkcí

3.den

středa 1.4.2020

8:00 – 12:00

Zahradní terapie – uvedení do problematiky, zahradně
terapeutické aktivity, smyslové impulzy, rozvoj kognitivních
funkcí, intrakce účastníků zahradní terapie
Praktický nácvik zaměřený dle ročního období

12:00 - 12:30

Přestávka, oběd

12:30 – 13:45

Ergodiagnostika – hodnocení denních aktivit, motorických a
kognitivních schopností
Ergoterapie ve vztahu k prostředí – úprava domácího a
pracovního prostředí, správný výběr kompenzačních pomůcek

13:45 – 14:00

Diskuze, závěrečný test a ukončení školící akce

MPSV ČR vydalo akreditaci vzdělávací instituci pod č. A2017/0415-SP/PC, za účast obdrží
účastníci z řad pracovníků sociálních služeb 18 výukových hodin.
Potvrzení bude vydáno v souladu s novelou zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských
zdravotnických povoláních s účinností od 1.9.2017
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 3900,- Kč zaplaťte převodem na účet
u Komerční banky 115-301250257/0100, a to nejpozději týden před konáním akce.
www.scholamedica.cz
Drobné občerstvení, včetně 2 obědů je zajištěno v rámci školící akce.
Individuální ubytování není součástí kurzu.
Možnost ubytování v nedalekém penzionu U Zedníků nebo v hotelu Hluboký dvůr –
informace na vyžádání – platba ubytování na místě.

