
Marcela Hlinovská a Ing. Jiří Neumann 
www.sestra.in

Vás zvou na 

jarní konferenci nejen pro zdravotnické profese

Komunikace s klienty se specifickými potřebami

Koná se 

v pátek 16. května 2014
9,00 - 14,30

v Domově pro seniory Slunečnice,
Opavská 76, Ostrava Poruba

ve velkém sále v budově „D2“
Vchod a vjezd do areálu z ulice 17. listopadu proti obchodu Lidl



Program:

9,00 - 9,10  Zahájení konference. Marcela Hlinovská, Jiří Neumann

9,10 - 9,50  Lidé se zdravotním postižením, jejich potřeby a možnosti pomoci  
                   pohledem sociální pracovnice. Mgr. Jana Martínková, sociální 
                   pracovnice detašovaného pracovistě Centra pro zdravotně postižené 
                   Moravskoslezského kraje 

9,50 – 10,30 Klienti trpící Alzheimerovou demencí, komunikace a přístup k nim 
                    Bc. Marta Machová, Slezská Diakonie, Siloe Ostrava, Centrum denních 
                    služeb 

10,30 - 10,50 přestávka na kávu a malé občerstvení, (zahrnuto v ceně  
                     konferenčního poplatku)

10,50 - 11,30 Specifika práce a komunikace s klienty s poruchami příjmu 
                     potravy. Bc. Dana Starostková kontaktní centrum Anabell Ostrava

11,30 - 12,10 Zvláštnosti v přístupech a komunikaci s klienty z pohledu 
                     psychiatra. MUDr. Eva Elšíková, Psychiatrická ambulance FNsP 
                     Ostrava – Poruba, Psychiatrická ambulance DDZ Ostrava- Poruba  

12,10 - 12,45 přestávka na oběd, (zahrnuto v ceně konferenčního poplatku)

12,45 - 13,25 Základy komunikace s neslyšícími ve zdravotnictví. Ing. Martin 
                     Novák, prezident České unie neslyšících a vedoucí a sociální pracovník 
                     CSZP.

13,25  - 14,05 Komunikace se zrakově postiženým klientem ve zdravotnické a 
                       sociální praxi. Mgr. Martina Brožová, PhD, sociální pracovnice, 
                       spolek Trend vozíčkářů, Olomouc (nevidomá lektorka)

14,15             Zakončení konference. Marcela Hlinovská, Jiří Neumann



Konference je určena a schválena pro: všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické 
záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, asistenty ochrany veřejného 
zdraví, nutriční terapeuty, fyzioterapeuty a zdravotní laboranty.  
Je zařazena do systému celoživotního vzdělávání v souladu s vyhláškou 04/2010 Sb. 
Pasivní účast je hodnocena 4 kredity. 

     
     Přihlášení na konferenci:

Při přihlášení můžete využít jeden z následujících způsobů:

1) přes internet: v kalendáři na www.sestra.in, datum 16.5. nebo kliknutím na:            
                            http://admin.ucebna.net/prihlaska_sestry.aspx
2) e-mailem:      na adrese info@sestra.in
3) telefonicky:    602 602 067
4) SMS:              na číslo 602 602 067 s následujícím textem: KONFERENCE OSTRAVA,
                           Vaše jméno, příjmení, datum narození a e-mailová adresa 
                            (cena SMS dle Vašeho tarifu)    

Zašleme Vám e-mail s údaji
pro platbu kongresového poplatku, který je 400 Kč. 

S Kartou SestraIN nebo s Vaším kodem na slevu 350 Kč
Po zaplacení pošleme na vyžádání fakturu - také e-mailem.

5) Platba v hotovosti na místě konání rovněž 400 Kč. 

Příjmový doklad Vám vám vystavíme 
při registraci v místě konání konference.

Kód konference:   41604     

Začátek konference: 16. května 2014 v 9,00, registrace od 8,00.

Místo konání: Domov pro seniory Slunečnice, Opavská 76, Ostrava Poruba, velký sál v budově 
„D2“. Směrové tabule.    

Doprava:   
Doporučujeme vstup do budovy z ulice 17. listopadu kde je přímo vchod do 
konferenčního sálu. Parkování je možné přímo v areálu a nebo na parkovišti obchodu Lidl. 

MHD:
autobusová zastávka Pustkovec, vzdálenost 220m (autobus 43, 48, 49, 58, 65, 75) 
tramvajová zastávka Rektorát VŠB, vzdálenost 320m (tramvaj 7, 8, 9, 17) 

Těšíme se na Vaši účast!

Marcela Hlinovská a Jiří Neumann

http://www.sestra.in/
mailto:info@sestra.in



