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Medical Fair 2010
V rámci Týdne zdravotnictví v Brně
proběhl také mezinárodní veletrh
Medical Fair Brno Central Europe/
Rehaprotex.
Tradičně kvalitní odborný program s přednášejícími z domova i ze zahraničí společně s pestrou nabídkou expozic výrobců a distributorů
zdravotnické techniky a vybavení. To vše přilákalo na brněnské výstaviště zhruba 13 000
návštěvníků. Největší koncentrace vystavovatelů se nacházela v pavilonu V, kde se na ploše téměř 8000 m2 prezentovalo 324 vystavujících firem z 28 zemí světa. Desítky společností
vystavovaly v rámci odborného programu jako partneři těchto konferencí. Nejlepší exponáty se opět ucházely o ceny v soutěži Medical
Fair Brno Award, v níž odborná hodnotitelská
komise udělila čtyři ocenění. V rámci širokého odborného programu se uskutečnily akce
tradiční i nově zařazené. Poprvé v historii se

Gerontologické
dny Ostrava
Ve dnech 13.–15. října 2010 se
v Moravskoslezském kraji konal již
XIV. ročník Gerontologických dnů.
Jedná se tradičně o kongres s velmi vysokou
odbornou úrovní i širokou mezinárodní účastí. Záštitu nad kongresem převzal primátor
statutárního města Ostravy ing. Petr Kajnar. Byly předány zasloužené prestižní ceny
za mimořádný přínos v oboru gerontologie
za rok 2010, které finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Uskutečnilo se také vyhlášení vítězů soutěže Domov plný života, určené
domovům pro seniory. Odborné a velmi zajímavé přednášky byly rozloženy do tří základních bloků. První z nich byl zaměřen na
konkrétní i všeobecné nemoci pohybového
aparátu ve stáří. Další odborný program byl
cílen na etiku a důstojnost v péči o seniory.
Třetí den byl věnován aktuálnímu tématu
vzdělávání seniorů. Vedle řady zajímavých
přednášek se návštěvníci mohli zúčastnit řady paralelně probíhajících akcí. Mimo jiné zde
probíhala již IV. konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty a konference s názvem
Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře.
Gerontologické dny v Ostravě opět potvrdily vysokou odbornou i společenskou úroveň
a znovu ukázaly na nejnovější trendy v naší
moderní gerontologii.
(kol)
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Zpravodajství

na jednom místě uskutečnily XXXVIII. společný sjezd českých a slovenských chirurgů,
VII. český chirurgický sjezd, V. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie a IV. interaktivní kongres hojení ran. Proběhly také tradiční Den nemocnic, věnovaný
připravované reformě českého zdravotnictví,
konference o elektronizaci zdravotnictví eHealth Days 2010, VI. výroční konference České společnosti pro sterilizaci STERIL.CZ, XXII.
mezinárodní kongres ČLS JEP na téma Zobrazovací metody v medicíně, 18. mezinárodní
konference Nemocniční epidemiologie a hygiena, konference Město bez bariér, pořádané Národní radou osob se zdravotním postižením apod. V průběhu veletrhu se uskutečnila
také jednodenní konference Sestra jako sociální odborník z cyklu 1 den pro sestru, organizovaná divizí Medical Services vydavatelství
Mladá fronta a. s. Veletrhu, případně vybraných akcí odborného programu, se zúčastnila
řada významných osobností, za které jmenujme např. ministra zdravotnictví Leoše Hegera.
Další ročník veletrhu Medical Fair Brno Central Europe/Rehaprotex se uskuteční ve dnech
18.–21. října 2011.
(mpel)

Sestry Městské
nemocnice Ostrava se
prezentovaly ve Vsetíně
Dne 21. 10. 2010 proběhla VE SZŠ a VOŠZ ve
Vsetíně odborná konference pro sestry
na téma Dny městské nemocnice Ostrava
aneb Jak léčíme u nás.
Akce se uskutečnila pod záštitou České asociace sester a byla ohodnocena kreditními body
podle vyhlášky MZ ČR č. 432/2004 Sb. Sestry
z Městské nemocnice Ostrava zde měly zajímavě a různorodě připravené přednášky, kde prezentovaly svou práci na jednotlivých odděleních. Témata se týkala specifických léčebných
metod používaných v této nemocnici, jako je
např. larvální terapie, hyperbaroxie, koncept
bazální stimulace či zavedení kinestetických
prvků do ošetřovatelské péče. Dále zde bylo
zmíněno 15leté působení Ambulance pro léčbu bolesti, byla představena práce logopedky
z Dětského rehabilitačního stacionáře a práce
sestry na hemodialyzačním pracovišti. A také
zde zazněla přednáška, která přiblížila problematiku stresu ve zdravotnictví a jeho zvládání. Podle účastníků, kteří se sešli v aule SZŠ
a VOŠZ ve Vsetíně, byla tato konference hodnocena velmi kladně.
(zadrap)

Benefiční koncert
pro hospic
Na dalším z benefičních koncertů pro
hospic Citadela, který se konal koncem
října 2010, vystoupila Iva Bittová.
Cílem benefičního koncertu bylo získat finanční prostředky na zakoupení varného kotle
pro kuchyň hospice, což se podařilo díky mimořádnému zájmu veřejnosti o koncert a také díky sponzorskému daru, který zdvojnásobil výtěžek koncertu, jenž činil 89 800 Kč.
Iva Bittová, česká zpěvačka a hudebnice žijící
v USA, zahrála a zazpívala písně lidové, z vlastní tvorby, známé melodie či zhudebněné verše Jana Skácela nebo slovní hříčky americké spisovatelky Gertrudy Steinové. Koncert
byl emotivní nejen kvůli jedinečnému projevu známé umělkyně, ale i přítomnosti zaměstnanců hospice, pro které je jejich práce
skutečným posláním. V závěru zazněla nezapomenutelná píseň z filmu Balada pro banditu, kdy se ke zpěvačce připojilo prakticky celé publikum.
(hospic Citadela, eko)

Den pro zviditelnění
ergoterapie
Světová federace ergoterapeutů
ustanovila 27. říjen Světovým dnem
ergoterapie.
World Federation of Occupational Therapists
(Světová federace ergoterapeutů, www.wtot.
org) vyhlásila 27. říjen Světovým dnem ergoterapie, kdy byly celosvětově pořádány osvětové akce s cílem zviditelnit tuto profesi a seznámit širokou laickou veřejnost s možnostmi,
jak může být ergoterapie prospěšná osobám
se zdravotním postižením, seniorům, dětem
se speciálními potřebami a jejich rodinám.
K oslavám se připojila i Česká asociace ergotewww.Sestra.cz

