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NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH VI 
 
Mezinárodní vědecká konference „Nové trendy ve zdravotnických vědách“ 
má již svoje šesté pokračování. Fakulta zdravotnických studií (FZS) pozvala 
do Ústí nad Labem české i zahraniční odborníky z oblasti nelékařských 
zdravotnických oborů. 
 
Konference, která proběhne v Multifunkčním informačním a vzdělávacím 
centru UJEP dne 18. října 2018, je určena pro akademické pracovníky  
a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry,  
a studenty nelékařských zdravotnických oborů. Díky svému významu je 
podpořena význačnými regionálními aktéry z oblasti zdravotnictví a zejména 
dotací z Ústeckého kraje. 
 
„Témata konference odrážejí aktuální stav vědeckých poznatků v oblasti 
nelékařských zdravotnických oborů, které vyučujeme na naší fakultě, tedy 
ergoterapie, fyzioterapie, porodního asistentství a všeobecných sester,“ říká 
děkan FZS doc. Zdeněk Havel.  
 
Na organizaci konference se spolupodílejí vedle Fakulty zdravotnických studií 
UJEP také Fakulta zdravotnických odborov Prešovskej univerzity v Prešove  
a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
 
Program konference je rozdělen do několika sekcí podle konkrétních oborů: 
1. Nové trendy v ergoterapii a fyzioterapii 
Sekce se zaměří především na oblast diagnostiky poruch pohybového aparátu 
pomocí biomechanických přístrojových metod, fyzioterapeutických  
a ergoterapeutických vyšetřovacích testů, technik a postupů a na možnosti 
hodnocení a následné intervence. 
2. Nové trendy v ošetřovatelství   
Sekce se zaměří na uplatňování nových poznatků a postupů v oboru 
Ošetřovatelství, problematiku vzdělávání nelékařských profesí, prostředí klinické 
praxe či na výzkum a praxi založené na důkazech. Smyslem této sekce bude 
deklarovat význam propojení klinické praxe tohoto oboru s teoretickými poznatky, 
které jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj profese Všeobecné sestry. 
3. Nové trendy v porodní asistenci  
Sekce se zaměří na uplatňování nových poznatků a postupů v oboru Porodní 
asistence, problematiku vzdělávání nelékařských profesí, prostředí klinické praxe 
či na výzkum a praxi založené na důkazech. Smyslem této sekce bude deklarovat 
význam propojení klinické praxe tohoto oboru s teoretickými poznatky, které jsou 
nezbytným předpokladem pro další rozvoj profese Porodní asistentky 
4. Posterová 
V lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP (vstupní hala 
rektorátu UJEP, Pasteurova 1) budou umístěny stojany s postery. 
  
Na mezinárodní konferenci se svými příspěvky vystoupí zejména:  
doc. PhDr. Ľubica Derňarová, PhD., MPH,  prodekanka pre vedeckú a výskumnú 
činnost, z FZO  PU v Prešove (Slovensko), 
prof. Dr. Elke Düsch, Professor of Economics in Health Care zý Katolische 
Hochschule Freiburg (Německo), 
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., z Kliniky fyziatrie balneológie  
a rehabilitácie, UPJŠ v Košiciach (Slovensko), 
doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (ČR), 
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MUDr. Pavel Maršálek, primář Rehabilitačního oddělení Masarykova nemocnice, 
o. z., Krajské zdravotní, a. s. (ČR), 
Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová z Psychoterapeutické kliniky HERMÉS 
group, Praha (ČR) 
a PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., z Rehaspring centra, s. r. o., 
v Čelákovicích (ČR). 
 
Mezi čestnými hosty konference budou např. Mgr. Alena Frýdlová, prezidentka 
České komory porodních asistentek, a Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. 
zástupkyně České asociace sester. 
  
Výstupem konference bude tištěný recenzovaný plnotextový sborník a tištěný 
sborník abstraktů, s přiděleným ISBN.  
 

Přílohy: Pozvánka na konferenci + její program  
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Nové trendy ve zdravotnických vědách 
(2017), archiv UJEP  
 
https://filesender.cesnet.cz/?vid=62fa245d-53e0-72a8-c367-0000138f14ae 
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