
Hotel Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

čtvrtek 15.9. (od 13:00 hod.) - pátek 16.9. (do 13:00 hod.)

POZVÁNKA
NA KONFERENCI PRAKTICKÉ
GERIATRICKÉ PÉČE
Vážení zdravotníci,

je nám velkým potěšením Vás co nejsrdečněji pozvat na již druhý ročník konference
praktické geriatrické péče, kterou pořádá skupina praktických lékařů poskytujících
lékařskou péči v domovech sociálních služeb, sdružená pod společností VŠEOBECNÝ
LÉKAŘ.

Loňský 1. ročník se opravdu vydařil, a to nejen výběrem témat, ale především navázáním
osobního kontaktu a sdílením našich praktických poznatků z každodenní praxe.

Místo pro letošní konferenci jsme vybrali z důvodu nejlepší dostupnosti pro všechny
a to i bez nutnosti potřeby dopravy autem.

Konference je určená zejména zdravotníkům, ale i dalším pracovníkům v sociálních
službách.



Možnosti ubytování:

Ubytování je možné přímo v areálu kongresového komplexu.
Ubytování si zařizují účastníci samostatně, kontakt na hotelovou recepci:
pazourkova@krystal.cuni.cz, rezervace@centrum-krystal.cz
nebo na tel. č. 220 563 411, linka 3308
(při rezervaci se prosím prokažte pod heslem "Všeobecný lékař ZÁŘÍ").

1 jednolůžkový pokoj je za 1.100,- Kč/ 1 noc, včetně snídaně
1 dvojlůžkový pokoj je za 1.300,- Kč/ 1 noc, včetně snídaně
1 třílůžkový pokoj je za 1.850,- Kč/ 1 noc, včetně snídaně
Rodinný pokoj pro 4 osoby je za 2.200,- Kč/ 1 noc, včetně snídaně

(zahrnuje 2 denní odborný program, občerstvení během přestávek,
účast na společenském večeru s rautem a servírovaný oběd).

Cena účasti: ......... 2.000,- Kč / 1 účastník

Vlhké hojení ran

Desatero úspěšné komunikace
s rodinou uživatele sociálních služeb
Léčba bolesti u pacientů
s demencí, analgoterapie

Energetická meditace,
hluboká relaxace

Vykazování a vedení ošetřovatelské
dokumentace ve vztahu ke zdravotním
pojišťovnám

Předepisování rehabilitačních
pomůcek a novinky v roce 2022

Paliativní péče

Hlavní body konference:

Vpřípadě dotazů kontaktujte Alenu Prokopovou na
telefonním čísle 774 147 797 nebo na e-mailu
konferenceds@vseobecnylekar.cz.

Jak se zaregistrovat?

Vyplňte prosím online registrační formulář:
Registrační
formulář zde

https://3a7bd96d.sibforms.com/serve/MUIEAB8X25qXBhCnSRyvnvBed7CmxYmcPipH-gaoljD_FJmQxO5mTltQGLx3_A0ckU1abJ6YFWu8pNtLJXxCwcSSj7B9xcl9n8Y2tUvZJc-JTbOaqV2c2V63wKLxLpzuoeXc-Acb2VBheWrdbiToft1wB9LtRFO-oy1IJOKF9cX4MmqV1Fy338qGXOgXAEqvAL9da0b9hDfURcZf

