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Vážené kolegyně a kolegové,  
přijměte pozvání na VII. ročník neurorehabilitačního interdisciplinárního 
sympozia s mezinárodní účastí s názvem , které  NEUROREHA 2022
se bude konat ve dnech v konferenčních prostorech 12. - 13. října 2022 
VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, www.vsb.cz.

Sympozium, pořádané Rehabilitačním ústavem Hrabyně pod záštitou 
ČNRS, navazuje na tradici oborově shodně zaměřených konferencí, 
pořádaných RÚ Kladruby. 

Více informací na: www.ruhrabyne.cz/neuroreha2022

. 
VII. NEUROREHABILITAČNÍ 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM 
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

NEUR REHA O. 
Další podrobnosti k akci přineseme již brzy!  

konferenční prostory 
VŠB - Technické univerzity Ostrava

Témata sympozia
1. Získaná poškození CNS - multioborová a interdisciplinární spolupráce

Neurochirurgie se zaměřením na kraniotraumata 2. 
   - akutní péče, navazující rehabilitace, management

Post-COVID syndrom - komplikace, možnosti léčby a následné rehabilitace3. 
Robotika a inovativní technologie v neurorehabilitaci - novinky4. 
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Cílem České neurorehabilitační společnosti je podpora a propagace "Neurorehabilitace", coby nově rozvíjejícího se vědního oboru v ČR. 

Potřeba tvorby a zavedení koncepce této péče je vyvolána stále se zvyšujícím počtem pacientů, kteří sice v akutní péči např. po traumatu mozku aj. 

dostanou vysoce kvalifikovanou a velmi nákladnou péči, avšak v postakutní fázi se jim nedostane potřebné intenzivní rehabilitační péče.

Cílem neurorehabilitace je snížit stupeň poškození centrálního a periferního nervového systému a prevence komplikací, přičemž zde vzniká velká 

potřeba interdisciplinární spolupráce mezi lékařskými i nelékařskými obory. Svou nezastupitelnou roli zde hraje nejen rehabilitační medicína samotná, 

ale také fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, psychologie, sociální práce a také speciálně školená ošetřovatelská péče.

Pacientům, kteří mají ještě zachovaný rehabilitační potenciál, při poskytnutí včasné speciálně sestavené rehabilitační péče dáme šanci na zvýšení 

potenciálu pro zlepšení funkčních schopností s významným dopadem na kvalitu života.

 

Rezervujte si již nyní svůj čas a zúčastněte se ve dnech 12. - 13. října 2022 konference NEUROREHA 2022. Podpoříte tak naši snahu dostat tento 

vědní obor do povědomí odborné i laické veřejnosti, obohatíte naše znalosti v této péči o své zkušenosti a společně nalezneme další možnosti 

rozvoje v oblasti neurorehabilitace. 

Těšíme se na Vaši účast!

Představení České neurorehabilitační společnosti

Ing. Andrea Ruprichová
Ředitelka Rehabilitačního ústavu Hrabyně
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Přípravný výbor
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