
Zveme Vás na kurz
Interdisciplinární týmová 

spolupráce  a assessment 

v neurorehabilitačním 

ošetřovatelství. Hodnocení 

funkčního stavu, vyšetření 

funkčních  schopností 

(Barthelův test, test na 

schopnost polykání – GUSS, 

testy související s úzkostí 

a depresí u pacientů 

dlouhodobě hospitalizo-

vaných). Rizika a bezpeč-

nostní kritéria 

rehabilitace. 

Zásady terapeutického 

polohování, dechová 

a respirační terapie, 

včasná mobilizace, 

vertikalizace, trénink 

přesunů, nácvik chůze 

s pomůckami. Vliv imobility 

na lidský organismus – 

imobilizační syndrom. 

Spasticita a kontraktury – 

možnosti jejich ovlivnění.

Zásady nácviku 

a provádění sebe-

obsluhy a oběstačnosti 

/ ADL – nácvik sebeobsluhy 

s cílem zvýšení soběstač-

nosti. Nácvik kontinence. 

Management bolesti. 

Význam edukace a poraden-

ství pacientů a jejich 

příslušníků. Rehabilitační 

prostředky a pomůcky 

v sesterské praxi (manipulace 

s invalidním vozíkem, 

ortézou).

Multisenzorická 

stimulace, základy 

práce s pacienty 

v bezvědomí. Komunikace, 

první komunikační kód, 

základy logopedie, FOTT, 

rehabilitační techniky 

polykání a řeči. Enriched 

environment, trénink 

orientace, možnosti ovlivnění 

kognitivních deficitů. 

Organický psychosyndrom - 

neurobehaviourální 

a neuropsychiatrické deficity.
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POLOHOVÁNÍ

V NEUROREHABILITACI

11. 3. 2022 od 8 do 12 hodin

Místo:
Rehabilitační ústav

Kladruby 30, 257 62 Kladruby

Zájemci
mimo zaměstnance RÚ Kladruby

se mohou účastnit hybridní formou.

Cena:
Prezenční účast: 2 000,- Kč

Hybridní účast: 1 200,- Kč

Člen ČNRS – hybridní účast: 800,- Kč 

Zveme Vás na kurz

Teoretická část

Základní ošetřovatelské polohování – Co mají sestry v malíčku?

Mgr. J. Popelková

Modifikace polohování pro pacienty v neurorehabilitaci  

Co je třeba doplnit? Kde je rozdíl?

–

Mgr. H. Zimermanová, Mgr. J. Popelková

Polohování jako prevence komplikací u pacientů 

se spastickou parézou – Na co je třeba dát pozor?

Mgr. H. Zimermanová

Polohování v neutrální pozici - co to vlastně znamená? – 

Hlavně žádný prázdný prostor.

Prof. M. Grünerová Lippertová

Principy polohování podle současného Bobath konceptu

Mgr. K. Macháčková Ph.D.

Pauza 30 min.

Praktická část

Co si je třeba vyzkoušet? – Nácvik jednotlivých forem polohování.

Mgr. H. Zimermanová, Mgr. J. Popelková, 

Prof. M. Grünerová Lippertová, Mgr. K. Macháčková Ph.D.

Hybridní účast - přihlášení:
ilona.benkova@cnrs.cz

90 min.

25 min.

25 min.

25 min.

25 min.

25 min.

Partner kurzu:
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