Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar
a
Česká podologická společnost, z.s.

organizují vzdělávací seminář

DIABETOLOGICKÁ PODIATRIE V PODOLOGII
aneb jako to chodí na podiatrické ambulanci Diabetologické kliniky IKEM, Praha 4

Místo konání: Rezidence Emmy****, Praha 4 (zastávka IKEM), školící místnost - 2. podlaží
Rezidence Emmy: http://www.emmy.cz/cz/hotel-poloha/
Cena: 1300,- Kč - pro členy České podologické společnosti - 20% sleva, pro ostatní 1600,-Kč
Přednášející: lékař - MUDr. Robert Bém (IKEM)
podiatrická sestra - Marta Křížová (IKEM),
ortopedický technik - PhDr. Vladimír Klofáč, protetický technik - Bc. Vojtěch Rabiňák
podologie - Jaroslav Fešar
Organizátor akce: Fešar Jaroslav, prezident České podologické společnosti, z.s.
Hodnoceno v systému vzdělávání ČEPOS: 8 kredity
Časový harmonogram:
9,30 hod. – 9,55 hod. prezentace
9,55 hod. – 10.00 hod. úvodní slovo prezidenta České podologické společnosti
10.00 hod. – 11.30 hod. přednáška I. část (MUDr. Robert Bém, Marta Křížová)
11,30 hod. – 12.00 hod. občerstvení
12,00 hod. – 13,30 hod. přednáška II. část (PhDr. Vladimír Klofáč, Bc. Vojtěch Rabiňák, Jaroslav Fešar)
13,30 hod. – 13.45 hod. diskuse, závěr
Obsahem odborného semináře je představit Vám špičkové pracoviště – podiatrickou ambulanci Diabetologické kliniky v
pražském IKEMu, které na několik hodin přemístíme do školící místnosti.
- MUDr. Robert Bém Vám představí svoji činnost na pracovišti z pohledu lékaře, hlavním přednáškovým tématem bude
velmi časté postižení nohy diabetického pacienta – Charcotova osteoartropatie. Seznámí Vás také s podpůrnou terapeutickou
metodou, hyperbarickou podtlakovou terapií a larvální terapií v hojení ran.
- podiatrické sestra paní Marta Křížová Vám přinese své poznatky z ambulance. Seznámí Vás s činností sester a popíše
nejzávažnější komplikace spojené s diabetem ve vztahu k péči o nohy. Poradí, jak by měla pedikérka postupovat při péči o
pacienta se syndromem diabetické nohy.
- technici PhDr. Vladimír Klofáč a Bc. Vojtěch Rabiňák přinesou své poznatky při výrobě ortopedických pomůcek,
individuálních bot a protetických náhrad pro pacienty s postižením dolních končetin diabetem.
- podolog pan Jaroslav Fešar představí oblast preventivní a rekondiční péče ve smyslu péče o rizikovou nohu a přiblíží své
postřehy z odborné stáže na podiatrické ambulanci DK v IKEMu
Závazně si svoji účast zaregistrujte, příp. potvrďte na e-mailu: jaroslav.fesar@seznam.cz.
Na Vámi uvedený e-mail Vám budou později zaslány bližší informace.
Současně uhraďte poplatek ve výši 1300,- Kč (1600,- Kč), nejpozději však do 30.10.2015 na účet: 981347123/0800.
Variabilní symbol: členové ČEPOS - Vaše členské číslo, nečlenové - prvních šest čísel RČ.
Cena 1300,-Kč (sleva 20%) je určena pro členy České podologické společnosti.
Účastníci akce obdrží diplom o absolvování školící akce. V ceně je parkování zdarma a občerstvení.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ AKCE JE 15 OSOB. Více informací najdete na

www.vasenohy.cz

