
 

Asistivní pomůcky pro pacienty s poruchou mobility 
23.10.2015, Brno 

Program:  

8:00 - 8:30 Registrace  

 

8:30 - 14:20 Odborný program 

 

1. Indikační kritéria asistivních pomůcek pro osoby s obtížemi v pohyblivosti – 45 min. 

MUDr. Karel Moses, Rehabilitační ústav Kladruby  

 

2. Posouzení funkčních pohybových schopností a mobility – 45 min. 

Zdeňka Faltýnková, CZEPA 

 

10:00 – 10:10 Přestávka 

 

3. Správné sezení uživatelů vozíků – 45 min. 

MUDr. Lia Vašíčková, Spinální jednotka FN Brno 

 

4. Nejčastější komplikace spojené s nevhodným výběrem pomůcek  
(diagnostika, řešení, léčba, prevence) – 45 min. 

MUDr. Lia Vašíčková, Spinální jednotka FN Brno 

 

12:40 -12:50 Přestávka 

 

5. Předpis pomůcek z úhrady zdravotního pojištění – 45 min. 

MUDr. Eva Tyblová, vedoucí referátu revizí zdravotnických prostředků VZP ČR 

 

6. Předpis zvláštních pomůcek a úhrada ze sociálního systému – 45 min. 

MUDr. Karel Moses, Rehabilitační ústav Kladruby 

 
Místo konání: Brno – doprovodná odborná akce v průběhu zdravotnických veletrhů Medical Fair a Rehaprotex, sál 

Morava v pavilonu A3, Veletrhy Brno, Výstaviště 305/1, Brno, dopravní informace dostupné na: 

http://www.bvv.cz/navstevnici/doprava/ 

Účastníkům kurzu je umožněna návštěva veletrhu na volnou jednodenní vstupenku po skončení programu kurzu. 

 

Účastnický poplatek: 50,- Kč , platba při registraci na místě. 

Občerstvení není v ceně účastnického poplatku, je zajištěno v rámci veletrhu. 

Přihlášení ke kurzu, další informace ke kurzu, dokumenty ke stažení na: 

http://www.rehabilitace.cz/open/eng/technologiesinrehabilitation.htm 

Dotazy nebo připomínky je možné zaslat na e-mail: rezervacekurz@rehabilitace.cz 

Prosíme o uvedení Vašeho jména a příjmení, pracoviště. 

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 

Vzdělávací akce je ohodnocena 6 kredity dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 

Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 40103 

Kurz je určen pro lékaře předepisující pomůcky pro poruchy mobility, posudkové lékaře, revizní lékaře. 

Odborným garantem akce za organizační složku ČLS JEP: MUDr. Jan Vacek, Ph.D., předseda SRFM, přednosta 

Kliniky rehabilitačního lékařství FN Královské Vinohrady, Praha.  

SPOLEČNOST  

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY 
                          vás zve na kurz 
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