
CEREBROCON
19. - 20. 10. 2016

PORÁDAJÍ STÁTNÍ LÉCEBNÉ LÁZNE JANSKÉ LÁZNE S.P
KONFERENCE SE KONÁ V KINOSÁLU DL VESNA, HORNÍ PROMENÁDA 268, JANSKÉ LÁZNe

CEREBROCON je multioborová dvoudenní konference, která obsahuje dva 
tematické bloky. První blok se komplexně zaměří na problematiku cévních mozkových 

příhod. Druhý blok se bude zabývat multikulturním 
ošetřovatelstvím.

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

Účastnický poplatek činí 400,-/osoba
(poplatek zahrnuje: dva dny konference, dva obědy, čtyři coffee breaky, 

zdarma vstup do Aquacentra; 50% sleva na masáž)

Společenský večer od 18:00 dne 19.10.
(poplatek pro všechny účastníky společenského večera činí 100,-)

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

(poplatek zahrnuje jednu noc se snídaní)

Registrovat se můžete na  http://registrace.janskelazne.com; email: konference@janskelazne.com; 
Kontaktní osoba: Bc. Jan Mertlík 499 860 633, 734 304 205 mertlikj@janskelazne.com

Registrace je možná i v den konference
od 01.10.2016 je 100% storno poplatku

Program konference na dalších stranách



Konference cereBrocon 2016

19. a 20.října 2016 proběhne v prostorách dětské léčebny Vesna multioborová dvoudenní 
konference, která nese název CEREBROCON. Vystoupí kvalifikovaní odborníci, kteří budou 
přednášet a diskutovat. Akce je určena především pro zdravotnický personál, který za účast 

získá kreditní body do systému celoživotního vzdělávání. Konferenci může navštívit kdokoliv 
z příbuzných zdravotnických i nezdravotnických profesí. cereBrocon má oslovit lékaře, 
zdravotní sestry a bratry, fyzioterapeuty, logopedy, psychology, sociální a zdravotně –sociál-
ní pracovníky, ergoterapeuty, zdravotní záchranáře a mnoho dalších profesí a zájemců, které 

témata cereBroconU zajímají.
 První den, 19.října, bude věnovaný cévním mozkovým příhodám. Účastníci konferen-
ce projdou, společně s přednášejícími, cMP od jejího vznik přes veškerou zdravotnickou péči 
až po následný návrat do domácího či jiného prostředí. Vystoupí vážený a uznávaný odborník, 

MUDr. Josef Kraus, CSc., z kliniky dětské neurologie fn Motol, a pohovoří o cMP u dět-
ských pacientů. Aktuálně nejnovější postupy při hospitalizaci a léčbě pacientů, kteří prodělali 
cMP, představí primář neurologického oddělení trutnovské nemocnice, MUDr. Michal Bed-
nář. neodkladnou přednemocniční péči při prodělání cMP představí zdravotní záchranáři 
královehradeckého kraje. Multioborový přístup při léčení následků cMP účastníkům konfe-
rence představí primářka léčebny dospělých MUDr. Lenka Smetanová. Jak efektivně posou-
dit a překonat strach pacienta po prodělání cMP a zefektivnit následnou rekonvalescenci, to 

posluchačům představí Mgr. Lenka Mazalová, PhD., z fakulty zdravotnických věd Univerzity 
Palackého v olomouci. ošetřovatelskou péči u pacientů na lůžku po prodělání cMP nastíní 

vrchní sestra léčebny dospělých v Janských Lázních, Monika Dudová. na konferenci dále za-
zní další velmi zajímavé tematické přednášky, například od logopeda, fyzioterapeuta, kognitiv-

ní trenérky, psychologa či sociálního pracovníka.
 Druhý den, 20.října,  se bude zabývat aktuálním tématem, multikulturním ošetřovatel-
ství. V posledních letech se toto odvětví v ošetřovatelství více a více etabluje. V ošetřovatelské 

péči se zdravotní sestry a lékaři nestarají většinově o české pacienty, ale do zdravotnického 
systému přichází i jiné národnostní a etnické skupiny, u kterých je potřeba brát ohled na různá 
specifika. Základní definice a vysvětlení, co je to multikulturní ošetřovatelství, přednese PhDr. 
Lenka Machálková, Ph.D., z fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v olomouci. Z 
antropologického hlediska představí pojem multikulturalismus a následně přidá případovou 
studii z českého zdravotnictví, PhDr. Adam Horálek, Ph.D., vedoucí katedry sociálních věd 

na Univerzitě Pardubice. Armádní zkušenosti zdravotní sestry představí hlavní sestra Agentu-
ry vojenského zdravotnictví, majorka Mgr. Hana Koďousková. Praktické zkušenosti z lékař-
ského terénu představí organizace Lékaři bez hranic. Práva pacientů v léčebné rehabilitaci v 

různých kulturních prostředích představí MUDr. Karel Moses. Multikulturní ošetřovatelství v 
praxi představí zdravotní sestry a fyzioterapeuti, v čele s vrchní sestrou 

fn ostrava, Mgr. Bohdanou Břegovou, Ph.D. . 

Těšíme se na Vaši účast



8.45 – 9.00
Ing. Rudolf Bubla (generální ředitel SLL JL) 

Bc. Jan Mertlík (sociální pracovník)
Úvodní slovo

09.00 – 09.30
MUDr. Libor Seneta 

(zdravotnický náměstek, ZZS HK kraje)
CMP v přednemocniční neodkladné péči

09.30 – 10.00
MUDr. Michal Bednář, Ph.D. 

(primář neurologie, nemocnice Trutnov) 
Nová doporučení pro akutní terapii mozkového infarktu v roce 2016

15 minut přestávka

10.15 – 10.45
MUDr. Josef Kraus, CSc. 

(odborný asistent, klinika dětské neurologie 2.Lf UK fn Motol)
CMP u dětských pacientů

 
10.45 – 11.15

MUDr. Lenka Smetanová 
(primářka Lázeňské péče dospělých, Janské Lázně) 

Multioborový přístup při léčbě následků CMP

11.15 – 12.15
Mgr. Kvetoslava Hošková 

(kognitivní trenérka, Thomayerova nemocnice Praha)
Obnova kognitivních funkcí po CMP

60 minut oběd
 

13.15 – 13.45
Monika Dudová 

(vrchní sestra léčebny dospělých, Janské Lázně)
Jak v praxi pečovat o pacienta s CMP na lůžku?

13.45 – 14.15
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

(fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství, olomouc)
Posouzení strachu u pacientů po CMP

14.15 – 14.45
Bc. Tomáš Lemberka 

(fyzioterapeut, Janské Lázně)
Využití přístrojové rehabilitace při CMP

15 minut přestávka
 

15.00 – 15.30
Mgr. David Konopáč, DiS. 
(logoped, Janské Lázně) 

Narušení komunikační schopnosti při CMP
 

15.30 – 16.00
Bc. Jan Mertlík 

(sociální pracovník, Janské Lázně) 
Možnosti následné péče pro pacienty po prodělání CMP

 
16.00 – 16.30

Mgr. Hana Orlíková 
(psycholožka, národní ústav duševního zdraví a ff UK, Praha)

Jak zvládnout CMP po psychologické stránce?

Závěrečné slovo
Ukončení prvního dne konference

Registrace účastníků: od 08:00 do 08:50

ProGrAM Konference 19. 10. 2016
TÉMA: cÉVnÍ MoZKoVÁ PŘÍHoDA



8.45  –  9.00
Ing. Rudolf Bubla (generální ředitel SLL JL) 

Bc. Jan Mertlík (sociální pracovník)
Úvodní slovo

09.00 – 09.30
PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

(vyučující při Ústavu ošetřovatelství na Univerzitě Palackého v olomouci)
Specifika ošetřovatelské péče v multikulturním ošetřovatelství?

 
09.30 – 10.00

PhDr. Adam Horálek, Ph.D.
(vedoucího katedry sociálních věd při ff na Univerzitě Pardubice)

Multikulturalismus v českém zdravotnictví – případová studie asijských pacientů a lékařů
  

Přestávka 15 minut
 

10.15 – 10.45
Podplukovník Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

(vedoucí psychiatr, 7.polní nemocnice Armády České republiky)
Multikulturní ošetřovatelství na zahraničních misích z pohledu lékaře

10.45 – 11.15
Majorka Mgr. Hana Koďousková

(hlavní sestra, Agentura vojenského zdravotnictví České republiky) 
Multikulturní ošetřovatelství na zahraničních misích z pohledu zdravotní sestry

11.15 – 11.45
Mgr. Bohdana Břegová, Ph.D.
(vrchní sestra, fn ostrava)

Multikulturní ošetřovatelství aplikované v praxi

Oběd 60 minut
 

12.45 – 13.15
MUDr.Karel Moses

(odborný zástupce, rehabilitační ústav Kladruby)
Porovnání práv pacientů v léčebné rehabilitaci dětí i dospělých v různých kulturních prostředích Evropy

13.15 – 13.45
Jaroslava Bártová

(všeobecná sestra, rehabilitační ústav Kladruby)
Zkušenosti s arabskou a ruskojazyčnou klientelou v Rehabilitačním ústavu Kladruby

  
Přestávka 15 minut

 
14.00 – 14.30

lékař z organizace Lékaři bez hranic
Multikulturní ošetřovatelství na zahraničních misích

14.30 – 15.00
Zuzana Zapletalová 

(zdravotní sestra, Ústav hematologie a krevní transfuze Praha) 
Multikulturní ošetřovatelství v praxi

15.00 - 15.30
Mgr. Marcela Schejbalová a Bc. Ondřej Marek 

(fyzioterapeuti, Lázně Teplice)
Multikulturní ošetřovatelství v praxi

Závěrečné slovo
Ukončení druhého dne konference

Registrace účastníků: od 08:00 do 08:50

ProGrAM Konference 20. 10. 2016
TÉMA: MULTIKULTUrnÍ oŠeTŘoVATeLSTVÍ



PROGRAMOVÁ RADA
MUDr. Lenka Smetanová

(primářka léčebny dospělých)

MUDr. Vasil Janko
(primář léčebny dětí)

Bc. Jan Mertlík
(sociální pracovník)

ORGANIZAčNí TýM
Vedoucí konference

Bc. Jan Mertlík
(mertlikj@janskelazne.com ; 734 304 205)

FINANCE A OBCHODNí ZÁLEžITOSTI
Mgr. Martin Voženílek

(vozenilekm@janskelazne.com ; 739 474 987)
Aneta Schierová

(aneta.schierova@janskelazne.com ; 603 176 867)

UByTOVÁNí
Květoslava Tancibudková

(tancibudkovak@janskelazne.com ; 603 704 717)
Aneta Schierová

(aneta.schierova@janskelazne.com ; 603 176 867)

MARKETING A PROPAGACE
Ing. Zuzana Pichlová

(pichlovaz@janskelazne.com ; 733 635 664)

IT ZAJIšTěNí
Ing. Tomáš Mertlík

(tomas.mertlik@janskelazne.com ; 737 261 296)
Michal churavý DiS.

(churavym@janskelazne.com ; 737 261 312)

STRAVOVÁNí
Martina radonská

(radonskam@janskelazne.com ; 739 654 717)



MeDIÁLnÍ PArTneŘI


