
3. ročník multioborové dvoudenní konference. 
Hlavním tématem letošního ročníku je onemocnění 

amyotrofická laterální skleróza (als)

Akce je ohodnocena podle předpisů jednotlivých stavovských organizací 
v systému celoživotního vzdělávání.

Účastnický poplatek činí 500,-/osoba
(poplatek zahrnuje: dva dny konference, dva obědy, čtyři coffee breaky, 

zdarma vstup do Aquacentra, 50% slevu na masáže)

Ubytování v Janských Lázních 
500,-/osoba dvoulůžkový pokoj ; 700,-/osoba jednolůžkový pokoj

(poplatek zahrnuje jednu noc se snídaní)

Společenský večer dne 10.10. od 2000 v Kolonádě
(poplatek pro všechny účastníky společenského večera činí 200,-)

Registrace od 08:00 do 09:00 na recepci DL Vesna

Registrovat se můžete na  https://registrace.janskelazne.com; email: konference@janskelazne.com; 
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mertlík; 734 304 205; jan.mertlik@janskelazne.com

Registrace možná i v den konference
Od 24.9.2018 je 100% storno účastnického poplatku

CEREBROCON
10.- 11. 10. 2018

Pořádají Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.
Konference se koná v kinosálu DL Vesna, 

Horní Promenáda 268, Janské Lázně

 www.janskelazne.com



Konference cereBrocon 2018
Ve dnech 10. a 11. října 2018 se uskuteční již třetí ročník 

konference CEREBROCON. 

ústředním tématem letošního ročníku je závažné onemocnění

AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA (ALS)

co je onemocnění als?
Je to fatální neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy. Způsobuje degeneraci 
buněk centrální nervové soustavy a dochází ke svalové slabosti až atrofii. Mozek nakonec není schopen 
ovládat většinu svalů. Pacient je paralyzován při plném zachování mentálních a psychických schopností. 

Onemocněním ALS trpí nebo trpěla řada známých osobností jako například bývalý český premiér Stani-
slav Gross, slovenský fotbalista Marián Čišovský či astrofyzik Stephen Hawking. Do povědomí se nemoc 
dostala i díky výzvě na Facebooku tzv. Ice Bucket Challenge, kde na sebe lidé lili kbelíky studené vody

a přispívali penězi na výzkum tohoto onemocnění, nebo také díky oscarovému filmu Teorie všeho.

Dle pozvaných odborníků se ještě v České republice nekonala konference takového rozsahu, která by se 
takto komplexně a široce zabývala výhradně onemocněním ALS. 

Věříme, že návštěvníkům a posluchačům nabídneme pestrou paletu přednášek.

První den obsahuje celou škálu zajímavých přednášek, které onemocnění ALS rozebírají z mnoha stran. 
Konferenci otevře přednáška Romana Kopáčika, který představí onemocnění ALS. Zajímavou a zcela oje-

dinělou kazuistiku 17leté dívky s ALS přednese Petra Fuchsová. Vědci z Akademie věd představí buněčnou 
a genovou terapii u ALS. Klinická logopedka Eva Baborová poutavě slovem i obrazem ukáže, jak probíhá 

logopedická péče u pacientů trpící ALS. David Kemlink bude hovořit o metodách ventilační podpory paci-
entů. Primář neurochirurgie z Nemocnice Pardubice, Tomáš Brož, přednese, jak se onemocnění ALS dotýká 

sportovců. Dále představíme diagnostiku, farmakologickou léčbu, vystoupí nutriční lékař, 
psychiatrička a mnoho dalších.

Druhý den konference bude věnovaný paliativní léčbě, která s ALS úzce souvisí. Další den zahájí Jana 
Michlová, která bude hovořit o paliativní medicíně v České republice. Zcela ojedinělý náhled poskytne 
primářka dětského oddělení z Nemocnice Hořovice Mahulena Mojžíšová na dětskou paliativní medicínu. 

Primářka Irena Závadová z Domácího hospice Cesta domů uvede, jak by měl lékař komunikovat 
s pacientem při sdělení fatální diagnózy. S Jindřichem Polívkou z Hospice Dobrého Pastýře probereme hos-
picovou péči. Ošetřovatelství u pacientů s ALS nám představí zdravotní sestra z Hospice Dobrého Pastýře 
a také odborná univerzitní asistentka ze slovenské Banské Bystrice. Dále si vyslechneme fyzioterapeuty 

nebo pracovníka zdravotní pojišťovny.

V neposlední řadě se v obou dnech konference představí i lidé, kteří onemocněním ALS trpí nebo ho 
prožili s někým z blízkých.

Akce je ohodnocena podle předpisů jednotlivých stavovských organizací v systému celoživotního 
vzdělávání a je určena širokému spektru zdravotníků a nejen jim.

AKREDITOVANé ASOCIACE:

Těšíme se na vaši účasT!



Program Konference cerebrocon 2018
sTředa  10.10.2018

Změna programu vyhrazena!

8.50  –  9.00
Úvodní slovo

ředitel státní léčebné lázně Janské Lázně s.p. – mgr. martin voženílek

vedoucí konference cerebrocon – mgr. Jan mertlík

09.00 – 09.30
Základní charakteristika onemocnění ALS

mUdr. roman Kopáčik, neurologická klinika, fn brno

09.30 – 10.00
Diagnostika ALS a její úskalí

doc. mUdr. blanka adamová, Phd., neurologická klinika, fn brno

30 minut coffeeBreak
 

10.30 – 10.45
17letá dívka s mutací v genu ALS2

mUdr. Petra fuchsová, Klinika dětské neurologie, fn motol, Praha

10.45 - 11.00
ALS se začátkem v dětském věku

mUdr. Josef Kraus, csc., Klinika dětské neurologie, fn motol, Praha

11.00 - 11.30
Buněčná terapie amyotrofické laterální sklerózy

mvdr. Jana Juhásová, Phd., ústav živočišné fyziologie a genetiky, av čr Liběchov

11.30 - 12.00
Genová terapie amyotrofické laterální sklerózy

mvdr. Juhás štefan, Phd., ústav živočišné fyziologie a genetiky, av čr Liběchov

oběd 90 minut

13.30 – 14.00
Vývoj léků a současná farmakoterapie ALS

mgr. Lenka šlachtová, Phd., ústav organické chemie a biochemie, akademie věd čr a aLsa, z.s., Praha

14.00 – 14.30
Metody ventilační podpory u pacientů s ALS

doc. mUdr. david Kemlink, Phd., neurologická klinika 1.Lf UK a vfn, Praha

14.30 – 15.00
Současné možnosti endoskopického a mini invazivního přístupu k zajištění enterální nutrice u neurologicky nemocných pacientů

Prim. mUdr. Zdeněk Papík, Phd., endoskopické centrum gastroenterologie, nemocnice náchod

30 minut coffeeBreak
   

15.30 – 16.00
Logopedická péče u pacienta s ALS

mgr. eva baborová, neurologická klinika 1. Lf UK a vfn, aLsa, z.s., Praha

16.00 – 16.30
ALS u sportovců

Prim. mUdr. Tomáš brož, neurochirurgie, nemocnice Pardubice

16.30 - 17.00
ALS v ordinaci psychiatra

mUdr. Jana milerová, Phd., neurologická klinika 1. Lf UK a vfn, aLsa, z.s., domácí hospic most k domovu



8.50  –  9.00
Úvodní slovo

09.00 – 09.30
Paliativní medicína včera, dnes a zítra

mUdr. Jana michlová, nemocnice Jilemnice a domácí hospic duha vrchlabí

09.30 – 10.00
Paliativní medicína u dětských pacientů

Prim. mUdr. mahulena mojžíšová, nemocnice Hořovice

  
30 minut coffeeBreak

 
10.30 – 11.00

„Pane doktore, a to se dusím?“ aneb jak dobře komunikovat závažné zprávy?
Prim. mUdr. irena Závadová, domácí hospic cesta domů, Praha

11.00 - 11.30
Hospicová paliativní péče u nemocných s ALS

mUdr. Jindřich Polívka, Hospic dobrého Pastýře, čerčany

11.30 - 12.00
Ošetřovatelská péče u nemocných s ALS

mgr. Lucie mokrejšová, Hospic dobrého Pastýře, čerčany

oběd 60 minut
 

13.00 – 13.30
Ošetřovatelská péče u pacienta s ALS

Phdr. eva balogová, Phd., fakulta zdravotníctva sZU, banská bystrica

13.30 – 14.00
Charakteristika fyzioterapie u pacientů s ALS

ing. šebek milan, Klinika rehabilitačního lékařství 1.Lf UK a vfn, aLsa, z.s., Praha

14.00 – 14.30
Respirační problematika pacientů s ALS a její možnosti fyzioterapie

bc. nikola Keresztenyová, institut sportovního lékařství, Praha

30 minut coffeeBreak
   

15.00 – 15.30
Život s ALS

15.30 – 16.00
ALS a pohled zdravotní pojišťovny

mUdr. Tereza szymanská, vZP, Hradec Králové

16.00
Ukončení konference

Program Konference cerebrocon 2018
čTvrTeK 11. 10. 2018

Změna programu vyhrazena!



ORGANIZAČNÍ TýM
vedoucí konference

mgr. Jan mertlík
(jan.mertlik@janskelazne.com ; 734 304 205)

GARANTI PROGRAMu

FINANCE A FAKTuRY
naděžda schejbalová 

(nada.schejbalova@janskelazne.com, 604 433 634)

uBYTOVÁNÍ
Květoslava Tancibudková

(kvetoslava.tancibudkova@janskelazne.com ; 603 704 717)

MARKETING A PROPAGACE
ing. Zuzana Pichlová

(zuzana.pichlova@janskelazne.com ; 733 635 664)

FIREMNÍ A OBCHODNÍ ZÁLEŽITOSTI
mgr. Jan mertlík

(jan.mertlik@janskelazne.com ; 734 304 205)
ing. Kristina bartusiková 

(kristina.bartusikova@janskelazne.com, 499 860 113)

IT ZAJIšTěNÍ
michal churavý dis.

(michal.churavy@janskelazne.com ; 737 261 312)

STRAVOVÁNÍ
Hana Krausová

(hana.krausova@janskelazne.com ; 739 422 097)

MuDr. Ivana uiberlayová 
primářka léčebny dospělých
(sLL Janské Lázně)

Mgr. Jan Mertlík
zdravotně-sociální pracovník

(sLL Janské Lázně)

Mgr. Eva Baborová
klinický logoped

(neurologická klinika 1. Lf UK 
vfn, aLsa, z.s.)



SPONZOřI

Společenský večer se koná 10.10.2018 
od 20:00 v lázeňské kolonádě.

Zvláštní poděkování ALSA z.s.


