Program
rogram 1. konference se zahraničními lektory
Komplexní neurorehabilitace jako základ pro opětovné začlenění do společnosti a na trh práce
„NEUROPLASTICITA A MOTORIKA“

Pátek 24.5.
9:00
9:30 – 10:30

Zahájení konference
Neuroplasticita a neuronální reorganizace

Tým Erudisu
Marcela Lippert-Grüner
Lippert

(45 min + 15 min)

10:30 – 11:30
(45 min + 15 min)

11:30 – 11:45
11:45 – 13:15

Motorické učení
(Motor learning)
Dopolední pauza a občerstvení
Workshop
Workshop: Polohování a spasticita

Cordula Schall

Marcela Lippert-Grüner
Lippert

(60 min + 30 min)

13:15 – 14:15
14:15 – 15:45
(60 min + 30 min)

15:45 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00-19:00

Polední pauza a oběd
Workshop: Základní principy terapie motorických
deficitů a individuální postup při využití různých
terapeutických technik a metod v terapii
centrálních motorických deficitů
(Basic p
principles of motor deficits therapy and
individual advancement of using different kinds of
therapeutical technics and methods during therapy
with neurological patients)
Diskusní interdisciplinární fórum
Odpolední pauza a občerstvení
Referáty z české praxe (2 x 30 min):
COPM (Kanadské
Kanadské hodnocení výkonu zaměstnání)
Praktické zzkušenosti z Neurologické kliniky

Večeře

Cordula Schall

Olga Košťálková
Martina Hoskovcová

Sobota 25.5.
9:00 – 10:00
(45 min + 15 min)

10:00 – 11:00
(45 min + 15 min)

11:00 – 11:15
11:15 – 12:45
(60 min + 30 min)

12:45 – 13:45
13:45 – 15:15
(60 min + 30 min)

15:15 – 15:30
15:30 – 16:30

Využití
žití smysluplné aktivity při neurologické
rehabilitaci – pracovní terapie a motorické učení
(The
The use of meaningful activity in neurological
rehabilitation - an occupational therapy approach to
motor learning)
Vliv dopaminu na motorické učení
(Dopamine influence on motor learning)
Dopolední pauza a občerstvení
Workshop: Měření v pracovní terapii –
standardizované testy a hodnocení aktivity &
participace
(Measurement
Measurement in occupational therapy standardized tests and assessments for activity &
participation)
Polední pauza a oběd
Fyzioterapeutick
Fyzioterapeutické strategie při terapii
extrapyramid
extrapyramidálních poruch (Morbus Parkinson)
(Physical strategies in therapy of extrapyramidal
disorders – Morbus Parkinson)
Odpolední pauza
Diskusní fórum expertů

(60 min)

16:30 – 17:00

Ukončení programu

Heiko Lorenzen

Lars Jäger

Heiko Lorenzen

Lars Jäger

Cordula Schall
Heiko Lorenzen
Lars Jäger
Marcela Lippert-Grüner
Lippert
Tým Erudisu

Konference je součástí projektu Lidé
idé a získané poškození mozku v sítích ČR
ČR, který je financován z ESF prostřednictvím programu OPLZZ.
OPLZZ

