MIESTO KONANIA
TÉMATICKÉ ZAMERANIE KONGRESU
História neurorehabilitácie, rehabilitácie a fyzioterapie
Ergoterapia v prospech neurologických pacientov

KÚPEĽNÝ HOTEL CHOČ***, KÚPELE LÚČKY a.s.
Tel.: +421 44 438 2852; Fax.:+421 44 43 2097
mobil: +421 905 961 268
E-mail.: madaraszs@gmail.com

Nové možnosti v rehabilitácii pacientov so sclerosis multiplex
Možnosti rehabilitácie a fyzioterapie u pacientov s „Movement Disorders“ (ataxia, dystonia,
exenciálny tremor, Parkinsonová choroba, atypický parkinsonismus)
Význam rehabilitácie a fyzioterapie u pacientov s cievnymi chorobami CNS
Paliatívna starostlivosť o pacientov s ťažkými neurologickými postihnutiami
Geriatrický pacient - rehabilitácia, fyzioterapia a balneoterapia
Fyzioterapia u pacientov s vertebrogénnymi ochoreniami
Hyperbarická oxygenoterapia u neurologických pacientov

Kúpeľný hotel CHOČ***, Kúpele Lúčky, a.s.

ŠTVRTOK (16. 3. 2017)
KINOSÁLA KÚPEĽNÉHO HOTELA CHOČ*** V Kúpeľoch Lúčky a.s.

Tepelná terapeutická rehabilitácia

Registrácia účastníkov – od 11:00 hod. do 18:00 hod.

Chladová terapia

13.00 – 13.30 hod. slávnostné otvorenie
 príhovor dekanky FZ UK v Ružomberku doc. Anny Lesňákovej, PhD.
 príhovor riaditeľa ÚVN SNP FN Ružomberok MUDr. Jozefa Ježíka, poslanca NR SR
 príhovor dekanky Zdravotně sociální fakulty, Jihočeská univerzita v Českých

Neurochirurgia, rehabilitácia a fyzioterapia
Význam rehabilitácie a fyzioterapie u pacientov s poruchami prehĺtania
Balneoterapia v prospech pacientov s neurologickými ochoreniami
Akupunktúra a jej význam u pacientov s neurologickými ochoreniami
Iplikátor („ihlo – masáž“ alebo ihloaplikácia) – význam v neurológii – skutočnosť alebo
legenda?
starostlivosť o pacientov s neurologickými chorobami
- biomechanické meranie tela

Budějovicích, prof. PhDr. Tóthovej Valérie, PhD.
14.00 – 16.00 hod. - pozvané prednášky
16:00 - 16:30 hod. - prestávka
16:30 – 18:30 hod. - prednášky v jednotlivých sekciách

18:30 – 20:00 hod. - večera
20:00 – 24:00 hod. – Spoločenský večer (v prípade záujmu účastníkov)

PIATOK (17. 3. 2016) –KINOSÁLA KH CHOČ***, KÚPELE LÚČKY A.S.
Registrácia účastníkov - od 8:00 hod. do 16:00 hod.
8:00 - 11:00 hod. - Prednášky v jednotlivých sekciách
11:00 - 11:30 hod. - Prestávka
11:30 – 13:30 hod. - Prednášky v jednotlivých sekciách

13:30 - 14:30 hod. - obed
.

14:30 – 16:30 hod. - Prednášky v jednotlivých sekciách
16:30 - 17:00 hod. - prestávka
17:00 - 18:00 hod. – Posterová sekcia

19:00 hod. - ZÁVER KONGRESU

