
 

 

 

Vsetínská nemocnice a.s. pořádá 

vzdělávací akci 

Respirační fyzioterapie v praxi II 
 

1. dubna 2017 v knihovně Vsetínské nemocnice a.s.   
 

Registrace účastníků od 8.30 hodin.  
 

DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK 
 

9.00 – 9.45 hodin  ���� RFT v pediatrii - metoda respiračního handlingu 
                 (RH), principy, metody a techniky, indikace, význam – praktické ukázky    

Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., odborná asistentka Kliniky rehabilitace  

2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, (délka prezentace: 45´) 

 

10.00 – 11.30 ����  Praktická výuka a samostatné cvičení - RFT pozvaných dětských pacientů 
Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., odborná asistentka Kliniky rehabilitace  

2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  

MUDr. Danuše Trnovcová, primářka rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice a.s.  

(délka prezentace: 90´) 
            

11.30 – 12.00 ����  Diskuze k dopolednímu programu kurzu 

 

ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK 
 

 

13.00 – 14.45 ���� Praktická výuka a samostatné cvičení – RFT 

Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., odborná asistentka Kliniky rehabilitace  

2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

MUDr. Danuše Trnovcová, primářka rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice a.s.  

(délka prezentace: 105´) 
 

15.00 – 15.30 ���� Shrnutí, diskuze a zakončení kurzu 
Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., odborná asistentka Kliniky rehabilitace  

2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

MUDr. Danuše Trnovcová, primářka rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice a.s.  

(délka prezentace: 30´) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Garant akce: 

MUDr. Danuše Trnovcová, primářka rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice a.s. 

 

Akce je určena pro zaměstnance Vsetínské nemocnice a.s. a další zdravotníky, studenty středních škol 

a další zájemce o problematiku.  

 

Zaměstnanci Vsetínské nemocnice a.s. mají účast zdarma, přihlášení prostřednictvím intranetu. 

Externí účastníci: registrační poplatek 150 Kč (před zahájením akce), 

přihlášení a další informace: plackova@nemocnice-vs.cz, tel. 571 818 106. 

 

Počet účastníků je dán kapacitou prostor. 

 

 
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ohodnocena 6 kredity). 

 
A rovněž je zařazena do kreditního systému u Profesní a odborové unie  

zdravotních pracovníků (POUZP). 
 
 

Akce je pořádána ve spolupráci MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín, v rámci festivalu Literární jaro Vsetín, který  
ve Vsetíně představuje významné osobnosti z oblasti literatury, vědy a dalších oblastí 

společenského života. 


