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Ing. Patrik Kapias, MBA
odborný garant konference

Kontakt:  DTO CZ, s.r.o., Mariánské nám. 480/5, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory
 Organizační garant: Bc. Eva Gdulová, tel: +420 595 620 145, e-mail: e.gdulova.dtocz.cz, www.dtocz.cz

Motto: 
„Ošetřovatelská dokumentace - rok po novele”

Vážené dámy a pánové, milí kolegové a partneři,

v předchozím roce byla vydáním vyhlášky č. 137/2018 Sb. završena snaha mnohých z nás 

na snížení administrativy ve zdravotnictví. Tato novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., 

o zdravotnické dokumentaci nabyla účinnosti ve dvou fázích, 24.7.2018 a 01.11.2018. 

Tím však boj zdravotníků s administrativou nekončí. Administrativa ve zdravotnictví byla, je 

a bude ještě dlouho velké téma. Aktuálně je na Ministerstvu zdravotnictví ČR připravováno 

paragrafové znění zákona o eHealth. Nezbytný další krok k většímu zjednodušení vedení 

zdravotnické dokumentace cestou její elektronizace a s tím související možné automatizace. 

V zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, je v §54 

již dnes nastaven režim, kdy může být zdravotnická dokumentace vedena plně elektronicky. 

A to za existence identifikátoru záznamu, kdy samotný zápis obsahuje nezměnitelné, 

nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými  jsou:  

1.     

2.   identifikační údaje zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka,         

Obě tyto podmínky sebou nesou nemalou ekonomickou zátěž pro nemocnice a všichni 

věříme a snažíme se prosadit zjednodušení i v tomto směru v rámci připravovaného zákona 

o eHealth.

Uplynul tedy již rok od vydání novely vyhlášky č. 98/2012 Sb. a každý z nás má svůj pohled na 

optimalizaci vedené zdravotnické dokumentace. Často to není jen o zohlednění příslušných 

paragrafů, ale i o zohledňování vlastních zkušeností z praxe, aby optimalizovaná 

dokumentace poskytovala stále stejnou míru bezpečnosti pro pacienta a stejně tak 

dostatečnou právní ochranu pro nemocnici. Protože je v této rovnici pro optimalizaci 

zdravotnické dokumentace tolik proměnných, každá nemocnice k optimalizaci přistupuje 

svým zcela unikátním způsobem.

 

A proto je mottem letošní konference „Ošetřovatelská dokumentace – rok po novele“.

který záznam provedl.

datum provedení zápisu, - tzv. časové razítko,
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DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00  Ostrava-Mariánské Hory

Tel.: +420 595 620 145
E-mail: dtocz@dtocz.cz 
www.dtocz.cz

Ing. Patrik Kapias, MBA, odborný garant konference
– Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Olga Hasáková, MBA – Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Mgr. Jana Flégrová – Vítkovická nemocnice a.s.
Mgr. Jarmila Dostálová – Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. – DTO CZ, s.r.o.
Ing. Alan Vápeníček, CSc. – DTO CZ, s.r.o.
Bc. Eva Gdulová – DTO CZ, s.r.o.
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   9.00 –   9.30     Registrace účastníků konference

   9.30 – 12.15 Plenární jednání – dopolední část

 13.00 – 15.00  Plenární jednání – odpolední část
   

ul. 17. listopadu 2172/5
708 00 Ostrava-Poruba

STŘEDA – 17. října 2019

NOVÁ AULA VŠB - TU OSTRAVA
Konferenční sál NA3
                         
                           

   9.00 –   9.30     Registrace účastníků konference

   9.30 – 12.15 Plenární jednání – dopolední část

 13.00 – 15.00  Plenární jednání – odpolední část
   

Fakultní nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Vítkovická nemocnice a.s. 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických
 pracovníků a je garantována Českou asociací sester.



ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
17. října 2019, 9.30 – 12.15 hod. 

ÚPRAVY OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE NAPŘÍČ
NAŠIMI NEMOCNICEMI
Ing. Kristina KRAUSOVÁ, MBA, ředitelka odboru zdravotní a sociální péče
AGEL a.s.

9.35 – 10.05

OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE VE FN OSTRAVA
PhDr. Andrea POLANSKÁ, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči 
Mgr. Eva MYNAŘÍKOVÁ, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava

10.05– 10.35

PSÁT NEBO NEPSAT?
Mgr. Kamila MAJKUSOVÁ, Ph.D., úsek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

10.35 – 11.05

PARAMETRICKY VEDENÁ OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE 
PhDr. Jana KOCOURKOVÁ, MBA, náměstkyně pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky
Masarykův onkologický ústav, Brno

11.05 – 11.35

9.30 – 9.35 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Ing. Patrik KAPIAS, MBA, odborný garant konference, 
vedoucí oddělení řízení kvality Fakultní nemocnice Ostrava 

11.35 – 12.05 PŘECHOD OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE 
DO ELEKTRONICKÉ PODOBY – NAŠE ZKUŠENOSTI
Mgr. Erna MIČUDOVÁ, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky 

Jana ŠÍFOVÁ
Fakultní nemocnice Brno

12.05 – 12.15 DISKUZE

12.15 – 13.00 OBĚD

13.20 – 13.25 DISKUZE

12.45 – 13.00 JAK SE RODÍ VE FRÝDECKÉ PORODNICI

Irena PEŘINOVÁ, Lucie ČERNÁ

Nemocnice ve Frýdku-Místku

13.00 – 13.20 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ: ALTERNATIVNÍ PORODY

MUDr. Michal MIHULA 

Městská nemocnice Ostrava



ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
17. října 2019, 13.00 – 15.00 hod.

14.15 – 14.30 MŮŽEME SI ULEHČIT PRÁCI SE ZDRAVOTNICKOU DOKUMENTACÍ?

Mgr. Jana FLÉGROVÁ, manažerka kvality

Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny AGEL

14.50 – 15.05 SDÍLENÍ INFORMACÍ Z AUDITNÍ ČINNOSTI – PODPORA

INTERNÍCH AUDITORŮ 

Ing. Patrik KAPIAS, MBA

Fakultní nemocnice Ostrava 

15.05 – 15.10    DISKUZE a UKONČENÍ KONFERENCE

DISKUZE14.30 – 15.00

ELEKTRONIZACE A ELEKTRONICKÉ PODEPISOVÁNÍ 
ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SZZ KRNOV
Šárka TAVANDZI, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, 
Irena HEINRICHOVÁ, Bc. Jana VÍTŮ, Tomáš SLÍVA
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

13.00 – 13.15 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE VE VFN

Mgr. Dita SVOBODOVÁ, Ph.D. MHA

náměstkyně, úsek pro nelékařská zdravotnická povolání

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

OPTIMALIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE VE FNOL

Mgr. Jiřina CAHLÍKOVÁ, MBA, vedoucí Odboru kvality

Bc. Lada ČIKLOVÁ

Fakultní nemocnice Olomouc

13.15 – 13.30

13.30 – 13.45 VÝVOJ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE NEMOCNICE 

VE FRÝDKU – MÍSTKU, p.o

Mgr. Jarmila DOSTÁLOVÁ, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

Mgr. Lenka FOLTÝNOVÁ

Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o

VÝVOJ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE ZA POSLEDNÍCH 40 LET

Ing. Katarína BUČKOVÁ, MBA, člen představenstva

Mgr. Andrea VACOVÁ

Středomoravská nemocniční a.s., člen skupiny AGEL

13.45 – 14.00

14.00 – 14.15



ÚČASTNICKÝ 
POPLATEK

UBYTOVÁNÍ

DOPRAVA

 

PARKOVÁNÍ

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Platbu poukažte:
•   ve prospěch účtu Komerční banky Ostrava č. 64804761/0100

•   variabilní symbol  40 17 19 00

•   DTO CZ, s.r.o.:  IČ: 47666439,  DIČ: CZ47666439

•   SWIFT KÓD:  KOMBC Z PP

•   IBAN ÚČTU:  CZ400 10000000000 64 804 761

Řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku 
zašlete na adresu:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 10. ŘÍJNA 2019

DTO CZ, s.r.o.
Sekretariát konference Řízená kvalita ve zdravotnictví 2019
Mariánské náměstí 480/5, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 595 620 145, e-mail: e.gdulova@dtocz.cz

Účastnický poplatek zahrnuje – účast na plenárním jednání, teplý oběd 
a malé občerstvení. Účastnický poplatek nezahrnuje 
– náklady na ubytování a dopravu do místa konání.
Přednášející účastnický poplatek nehradí.

Pro účastníky:   cena včetně DPH (21 %)   1 089 Kč 

přihlášky naleznete také na www.dtocz.cz/konference.html

Ubytování si můžete zajistit individuálně v :

• Hotel Garni VŠB Ostrava

        Ubytovací služby a stravovací služby

        Studentská 1770, Ostrava - Poruba

        Tel: +420596996155  Reception: +420596991211

• Další nabídka hotelů na www.ostrava-info.cz

        Ubytování si hradí každý účastník sám.

• z NÁDRAŽÍ ČD Ostrava-Svinov tramvají č. 4, 7, 9, 17 

        / směr  Vřesinská Ostrava - Poruba / 

• z ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZE ZASTÁVKY NÁM. REPUBLIKY

        / tramvaj č. 8, 9 /směr Vřesinská Ostrava - Poruba /  

        z Hlavního nádraží ČD OSTRAVA tramvají č. 8

      / směr Vřesinská Ostrava - Poruba / •

Vystoupit na zastávce HLAVNÍ TŘÍDA

• Na vyhrazených parkovištích před Aulou VŠB – TU Ostrava (zdarma) 
  

Pokud se konference nezúčastníte a nepošlete náhradníka, účastnický poplatek 
nevracíme.

Vzdělávání jak má býtVzdělávání jak má býtVzdělávání jak má být



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA KONFERENCI
ŘÍZENÁ KVALITA VE ZDRAVOTNICTVÍ

17. října 2019, v nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava



PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI DTO CZ, s.r.o.

•   Připravujeme kurzy, rekvalifikace, semináře, konference, tréninky i workshopy.
•   Realizujeme otevřené kurzy i kurzy na míru pro organizace.
•   U nás můžete vykonat zkoušky profesních kvalifikací nebo certifikační zkoušky.
•   V poradenství se věnujeme personalistice, štíhlé výrobě a CSR

DTO CZ (dříve Dům techniky Ostrava) je společnost zabývající se přípravou a realizací vzdělávacích, 
poradenských a certifikačních aktivit, organizováním rekvalifikací, kurzů, seminářů, konferencí, 
a poradenstvím v managementu. 

DTO CZ je držitelem řady akreditací, autorizací a pověření:
•   Akreditace MŠMT Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.
•   Akreditace vzdělávací instituce MV Ministerstva vnitra ČR.
•   Akreditace vzdělávací instituce MPSV Ministerstva práce a sociálních věcí.
•   Akreditace SÚJB Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR k provádění kvalifikačního 
    vzdělávání pracovníků pracovišť se zdroji ionizujícího záření.
•   Akreditace ČIA - Českého institutu pro akreditaci k provádění certifikace personálu.
•   Autorizace k provádění zkoušek profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 
    uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

DTO CZ připraví ročně přes 350 vzdělávacích aktivit, kterých se účastní více než 4.500 lidí z celé ČR.

DTO CZ připravuje a realizuje otevřené kurzy, tréninky a semináře, stejně tak přímo v organizacích 
v celé ČR.

DTO CZ disponuje vybavenými učebnami pro 5 až 50 účastníků, konferenčními sály pro 100 a 300 
osob a tréninkovými prostorami a místnostmi pro konzultace a koučink.

Tradice znamená, že připravujeme vzdělávání od roku 1993 jako společnost s.r.o. Navázali jsme na 
desetileté zkušenosti dřívějšího domu techniky.

Všechny vzdělávací aktivity projektujeme tak, aby byly vždy profesionálně připravené, poctivě 
vedené, s přidanou hodnotou pro klienty.

Sledujeme trendy, novinky a vše, co se v praxi osvědčuje a našim posláním je sdílet zkušenosti            
a znalosti.

Vzdělávání je hodnota – pokud je VZDĚLÁVÁNÍ JAK MÁ BÝT.

DTO CZ, s.r.o.DTO CZ, s.r.o.DTO CZ, s.r.o.

Vzdělávání jak má býtVzdělávání jak má býtVzdělávání jak má být



PŘEDSTAVENÍ PARTNERŮ



PŘEDSTAVENÍ PARTNERŮ

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace statutárního města Ostravy, je poskytovatelem kvalitní 

zdravotní péče pro obyvatele Ostravy a širokého okolí již od roku 1848. Se svými více než 2000 zaměstnanci je 

významným a především stabilním zaměstnavatelem v rámci Moravskoslezského kraje.

Nemocnice zahrnuje 32 klinických pracovišť a v téměř 120 specializovaných ambulancích bylo v roce 2018 

ošetřeno přes 240 000 pacientů. Hospitalizováno bylo 26 270 pacientů a lékaři provedli 16 239 operací. 

V porodnici Městské nemocnice se narodilo 1721 dětí.

Žádná z nefakultních nemocnic v rámci České republiky nedisponuje tak vysokým počtem akreditovaných 

specializovaných center (Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé ve 

spolupráci s FNO, Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, Perinatologické centrum intermediární 

péče, Diabetologické centrum) jako Městská nemocnice Ostrava. V lednu 2019 byla otevřena jednotka Následné 

intenzivní péče se 6 lůžky.

Jako jediné pracoviště na Moravě provozujeme Centrum hyperbarické medicíny, které je třetí největší v ČR. 

V loňském roce ošetřilo 446 pacientů (241 mužů, 196 žen a 9 dětí).

Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava a obecně prospěšnou společností Celé Česko čte 

dětem.

Nemocnice se trvale podílí na zvyšování kvality péče, zajištění důstojného zázemí pro personál nemocnice a 

zejména lepšího komfortu pro pacienty. Neustále se zvyšující úroveň a kvalita zdravotní péče o pacienty byla 

úspěšně potvrzena reakreditačním šetřením Spojené akreditační komise v listopadu 2016.

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocnice ve Frýdku-Místku

N e m o c n i ce  v e  Fr ý d ku - M í st ku ,  p . o .  j e  n e m o c n i ce  z ř i zov a n á  M o r a vs ko s l ezs k ý m  k r a j e m . 
Poskytuje ústavní a ambulantní základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči včetně péče preven-
tivní. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. v současnosti poskytuje péči pro pacienty z oblasti, v níž žije cca 
212 tis. obyvatel. Spádovou oblast představuje především město Frýdek-Místek, související mikroregion Pod-
beskydí a v některých odbornostech i celá Česká republika, např. kardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, 
hematologie, nukleární medicína. Ročně je na 477 lůžkách hospitalizováno okolo 20 000 pacientů a ambulantně 
ošetřeno v íce  než  275 000 pacientů.  V  roce 2018 jsme provedl i  zhruba 9100 operací .

V nově zrekonstruovaných porodních sálech se v roce 2018 narodilo přes 1000 dětí. Ve specializované ambulanci 
tělovýchovného lékařství vyšetříme ročně okolo 1000 sportovců. Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem 
ADRA Frýdek-Místek, Nadačním fondem Pavla Novotného, nadací Kapka naděje, organizací Zdravotní klauni, 
s občanským sdružením Kiwanis a v neposlední řadě se statutárním městem Frýdek-Místek. V roce 2018 naše 
nemocnice otevřela 8 lůžek následné intenzivní péče a 10 lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, čímž 
jsme schopni zajistit péči o pacienty, kteří jsou dlouhodobě závislí na přístrojové podpoře a specializované 
ošetřovatelské péči, kterou nelze vůbec, anebo s velkými obtížemi, zajistit v domácím prostředí pacienta.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. je držitelem Certifikátu kvality a bezpečí České společnosti pro akreditaci ve 
zdravotnictví. Nemocnice však také disponuje několika akreditovanými pracovišti pro další vzdělávání 
2. a 3. stupně, a tím nabízí specializační vzdělávání lékařů i sester. Jednou z posledních získaných akreditací je 
akreditace v oboru ergoterapie, čímž se stala nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. druhým akreditovaným praco-
vištěm v Moravskoslezském kraji hned po FNO a jako první pracoviště v České republice získala akreditaci 
v oboru geriatrie, čímž se stala vzdělávacím centrem  výuky praktického modulu ve vzdělávání ergoterapeutů 
pro dospělé v geriatrii.

Vítkovická nemocnice

Vítkovická nemocnice poskytuje komplexní základní i vysoce specializovanou lékařskou a ošetřovatelskou péči 

pro obyvatele celého Moravskoslezského kraje. Nemocnice je držitelem certifikátu kvality udělovaného 

Spojenou akreditační komisí.
 

Spektrum poskytované péče

Vítkovická nemocnice disponuje sedmnácti samostatnými odděleními a třicetisedmi ambulancemi, které 

zajišťují péči napříč lékařskými obory. Především díky pracovištím jako jsou Vaskulární centrum, Centrum péče o 

zažívací trakt, Iktové centrum, Centrum péče o matku a dítě, Mamologické centrum nebo Obezitologické 

centrum zaujímá nemocnice významné místo mezi zdravotnickými zařízeními nejen v Moravskoslezském kraji.
 

Během roku nemocnice pořádá několik preventivních akcí pro širokou veřejnost, ale také celostátní odborná 

sympozia, workshopy a konference (Live Endoscopy, Ostravské angiodny aj.).

 



PŘEDSTAVENÍ PARTNERŮ

Nemocnice ve Frýdku-Místku

N e m o c n i ce  v e  Fr ý d ku - M í st ku ,  p . o .  j e  n e m o c n i ce  z ř i zov a n á  M o r a vs ko s l ezs k ý m  k r a j e m . 
Poskytuje ústavní a ambulantní základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči včetně péče preven-
tivní. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. v současnosti poskytuje péči pro pacienty z oblasti, v níž žije cca 
212 tis. obyvatel. Spádovou oblast představuje především město Frýdek-Místek, související mikroregion Pod-
beskydí a v některých odbornostech i celá Česká republika, např. kardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, 
hematologie, nukleární medicína. Ročně je na 477 lůžkách hospitalizováno okolo 20 000 pacientů a ambulantně 
ošetřeno v íce  než  275 000 pacientů.  V  roce 2018 jsme provedl i  zhruba 9100 operací .

V nově zrekonstruovaných porodních sálech se v roce 2018 narodilo přes 1000 dětí. Ve specializované ambulanci 
tělovýchovného lékařství vyšetříme ročně okolo 1000 sportovců. Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem 
ADRA Frýdek-Místek, Nadačním fondem Pavla Novotného, nadací Kapka naděje, organizací Zdravotní klauni, 
s občanským sdružením Kiwanis a v neposlední řadě se statutárním městem Frýdek-Místek. V roce 2018 naše 
nemocnice otevřela 8 lůžek následné intenzivní péče a 10 lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, čímž 
jsme schopni zajistit péči o pacienty, kteří jsou dlouhodobě závislí na přístrojové podpoře a specializované 
ošetřovatelské péči, kterou nelze vůbec, anebo s velkými obtížemi, zajistit v domácím prostředí pacienta.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. je držitelem Certifikátu kvality a bezpečí České společnosti pro akreditaci ve 
zdravotnictví. Nemocnice však také disponuje několika akreditovanými pracovišti pro další vzdělávání 
2. a 3. stupně, a tím nabízí specializační vzdělávání lékařů i sester. Jednou z posledních získaných akreditací je 
akreditace v oboru ergoterapie, čímž se stala nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. druhým akreditovaným praco-
vištěm v Moravskoslezském kraji hned po FNO a jako první pracoviště v České republice získala akreditaci 
v oboru geriatrie, čímž se stala vzdělávacím centrem  výuky praktického modulu ve vzdělávání ergoterapeutů 
pro dospělé v geriatrii.



Konference Řízená kvalita ve zdravotní sféře je součástí kongresu XXIII. Gerontologické dny Ostrava, 

který je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava

XXIII.
GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA

FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE
SOUČÁST KOMPLEXNÍ PÉČE O SENIORY

motto:
„Zdraví a vitalita v seniorském věku”

16. října 2019/ Zdravotnické zaměření /

17. října 2019 / Sociální zaměření /

Kongres Gerontologické dny Ostrava se koná pod záštitou 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora statutárního města Ostravy

Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie je realizována pod záštitou 
prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana Moravskoslezského kraje

Doprovodná konference

17. října 2019, 10.00 – 15.00

PROGRAM KONGRESU A JEHO DOPROVODNÝCH AKCÍ NAJDETE NA 
www.dtocz.cz/konference.html 

Z programu:

Bylo jednou jedno pánevní dno 
Senioři v rehabilitační praxi 
Využití turmalínu v praxi fyzioterapeuta
Noha a bosá chůze
Fyzioterapie po prostatektomii 
Závažná onemocnění u seniorů a závratě a další.

WORKSHOPY

FUNKČNÍ NOHA - funkční vztahy mezi nohou a ostatními segmenty těla, praktická
ukázka vyšetření na podoskopu a následná terapie
PRINCIPY REHABILITAČNÍHO OŠETŘOVÁNÍ HORNÍ KONČETINY PO CMP  
polohovací pomůcky a možnosti kompenzace narušených funkcí horní končetiny 
příklady tejpování, ukázka využití nafukovacích dlah pro horní končetinu

·

·

·

·
·

·

·

·

·

·


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

