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Workshopy 5. 1. 2022   |   Přednáškové dny 6. a 7. 1. 2022
Sekundární ortopedické změny a jiné sekundární změny 
a komplikace provázející neurologická onemocnění

> neurogenní skoliózy - rehabilitace, operační řešení
> korekční operace dolních i horních končetin
> Epilepsie - farmakoterapie, operační řešení
> poruchy polykání, poruchy řeči
> kognitivní poruchy, psychické poruchy
> poruchy dýchání
> Léčba spasticity
> sexuální problematika u neurologických onemocnění 
> urologické komplikace – diagnostika, terapie
> ortotika, kompenzační pomůcky
> rehabilitace, lázeňská léčba
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Předběžný časový harmonogram

středa 5. 1. 14:00–20:00 Registrace

 17:30–19:00 Workshopy

20:00 Večírek u bazénu

čtvrtek 6. 1. 8:00–16:00 Registrace

 9:00 Zahájení

 9:15–12:30 Odborný program

 12:30–13:45 Oběd

 13:45–17:30 Odborný program

 20:00 Společenský večer

Pátek 7. 1. od 8:00 Registrace

 8:45–12:20 Odborný program

12:00–16:00 Vydávání certifikátů

12:20–13:00 Oběd

13:00–16:00 Odborný program

Vědecká rada

prof. Mudr. petr pohunek, csc.
prof. Mudr. tomáš trč, csc., MBa  
doc. Mudr. alena schejbalová, ph.d. 
prof. Mudr. Jiří chomiak, csc. 
as. Mudr. Josef kraus, csc. 
prim. Mudr. Vladimír trenčianský, LL.M. 
prim. Mudr. ivana uiberlayová, LL.M.
prim. Mudr. Jan podojil

Organizační zajištění
(ubytování, fakturace)

petra nováková, dis. –  770 157 784
květa svobodová tancibudková –  603 704 717
  symposium@janskelazne.com

Odborné zajištění
(odborný program, přednášky)

prim. Mudr. ivana uiberlayová, LL.M.
 499 860 300
   ivana.uiberlayova@janskelazne.com

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLk. akce má charakter kontinuálního 
vzdělávání. Všichni účastníci obdrží certifikát.

Workshopy  
5. 1. 2022: 

> Mgr. alice Hamáčková – 
redcord:   
Anamnéza 
a komunikace 
s pacientem – klíč 
ke správné diagnostice 
a úspěšné terapii

na tento seminář je třeba 
se závazně přihlásit – počet 
míst 15

 

> Funkční elektrická 
stimulace horní a dolní 
končetiny  
– 3 workshopy

 - firma BtL

 - firma Help2move  
   (ing. patyková)

 - firma stargen
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Základní informace

1. místo konference

Státní léčebné lázně Janské lázně, státní podnik

Dětská léčebna Vesna – 3. nadzemní podlaží (kinosál)

Horní promenáda 268, 542 25 Janské Lázně

2. Účastnický poplatek

termín lékaři ostatní profese

Oba přednáškové dny 6.–7. 1. 2022 1600 Kč 1100 Kč

Platby bankovním převodem akceptujeme pouze do 17. 12. 2021. Při platbě používejte variabilní 
symbol. Po tomto termínu je platba v hotovosti možná pouze ve výjimečných případech.  

Storno poplatky za přijatou platbu od 6. 12. 2021 ve výši 100 %.

3. Ubytování se snídaní 

V areálu SLL Janské Lázně bude zajištěno dle dostupné kapacity:

cena za osobu a noc dvoulůžkový pokoj jednolůžkový pokoj

Hotel Terra*** Superior 1300 Kč 1450 Kč

Lázeňské dependance 900 Kč 1100 Kč
(Réva, Evropa)

4. Stravování

Stravování (obědy a coffee breaky) v průběhu akce zajištěny. 

5. doprovodný program

5. 1. se můžete těšit od 20:00 na večírek u bazénu v prostorách Aquacentra.  
6.1. se v lázeňské Kolonádě koná tradiční společenský večer s rautem, hudbou a tancem.  
Poplatek za oba večery ve výši 700 Kč se hradí společně s ostatními poplatky.

6. Parkování

V Janských Lázních - cena 150 Kč (hradí se spolu s ostatními poplatky).

Na akci je možné se přihlásit pouze elektronicky na níže uvedené webové adrese:

https://registrace.janskelazne.com/symposium.php


