
MUDr. Petr Polidar 
Organizace péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou 
a základní principy léčby

MUDr. Sylva Klimošová 
Zvládání následků cévní mozkové příhody

Diskuse

Polední občerstvení

Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Neurorehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě

MUDr. MBA Yvona Angerová, Ph.D.
Multidisciplinární tým v neurorehabilitaci

Vyhodnocení, závěrečné slovo

PÉČE O PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

Program semináře:

Dne 9. dubna 2015 od 10.00 do 14.30

 

v privátním klubu Kina MAT, Karlovo náměstí 19, Praha 2

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové | Open Medical Club ČR
Vás srdečně zvou na seminář s diskusí na téma

Seminář navazuje na školení lékařů v Salzburgu a přináší nejnovější poznatky z oboru.

Vstup zdarma po přihlášení na kocnarova@vdv.cz nebo na bezplatné lince 800 111 010.
Přihlašování probíhá do 7. 4. 2015.

10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:45

12:45 – 13:30

13:30 – 14:15

14:15 – 14:30

 



MUDr. Petr Polidar
MUDr. Petr Polidar úspěšně ukončil studium 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012. 
V průběhu studia absolvoval stáž ve Šapnělsku a na Taiwanu. Od roku 2012 pracuje na oddělení Neurologie 
Thomayerovy nemocnice v Praze.
Absolvoval Salzburský lékařský seminář NEUROLOGY.  

Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Ukončila Fakultu všeobecného lékařství UK, Praha. Od roku 1985 pracuje na Klinice rehabilitačního lékařství 
1.LF UK a VFN v Praze, 10 let je přednostkou této kliniky. Pracuje jako lékařka a pedagožka a vede vědecko - 
výzkumný tým kliniky. Na klinice, která se specializuje na pacienty po poškození mozku, založila první denní 
stacionář pro tyto pacienty v ČR. Spolupracovala na vzniku včasných lůžek Cerebrovaskulárních center. 
Zavádí Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví WHO v ČR, vede kurzy této klasifikace. 
Je členem pracovní skupiny, která připravila Teze zákona o koordinované rehabilitace na MPSV. 20 let pracuje 
v oblasti ergodiagnostiky, koncem roku 2014 bylo vytvořeno 13. ergodiagnostických center v ČR. Je členkou 
řady odborných zahraničních i českých společností a publikuje řadu odborných článků. 
Absolvovala Salzburský lékařský seminář REHABILITATION MEDICINE. 

MUDr. Sylva Klimošová                                                                                                     
MUDr.Sylva Klimošová pracuje od 1993 jako neuroložka. Postupně se specializovala na cévní neurologii,
 zejména akutní léčbu. Nyní působí jako vedoucí lékařka Iktové jednotky Neurocentra Krajské nemocnice
 v Liberci. 
Absolvovala Salzburský lékařský seminář NEUROLOGY. 

MUDr. MBA Yvona Angerová, Ph.D.
Ukončila studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se specializací Neurologie a Rehabilitační medicína. 
Od roku 2008 je členkou The European Board of Physical and rehabilitation medicine. Absolvovala řadu 
profesních stáží v zahraničí a aktivně publikuje. Od roku 2002 je primářkou Oddělení rehabilitační medicíny 
VFN a 1.LF UK. Její profesní specializací je především dlouhodobá rehabilitace pacientů po poškození mozku, 
ergodiagnostika a ICF (International Classification of Functioning, Disability nad Health). 
Absolvovala Salzburský lékařský seminář REHABILITATION MEDICINE. 

www.vdv.cz | www.openmedicalclubcr.com | 
www.facebook.com/vybor.dobre.vule 

- postgraduální vzdělávání lékařů na prestižních
  Salzburských lékařských seminářích

- sdílení aktuálních poznatků a trendů v oblasti medicíny
  prostřednictvím seminářů a přednášek pro lékaře,
  veřejnost a profesionály z neziskových organizací


