Průvodce pro zasílání abstraktů a příspěvků
Conference on Acquired Brain Injury
I. mezinárodní online konferencí pro odborníky v oborech následné péče o osoby se
získaným poškozením mozku v ČR. Poskytuje odborníkům zabývající se touto problematiku
bezkonkurenční příležitost setkat se, sdílet své zkušenosti a vyměňovat si znalosti v rámci
Evropy. Úspěch konference závisí na obsahu programu, který bude představen 12.4.2021.
Obsah zajišťují angažovaní kolegové a hlavní řečníci pozvání na akci. Konferenci letos s
hrdostí organizuje společnost CEDR Pardubice o.p.s.www.cedrops.cz s podporou zkušených
partnerů jako je CEREBRUM www.cerebrum2007.cz, ERGOAktiv www.ergoaktiv.cz v rámci
inovativního projektu KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO OSOBY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ A
JINÉM ZÍSKANÉM POŠKOZENÍ MOZKU“. Tento výbor sdružuje zastoupení klíčových organizací
působících v následné péči o osoby se získaným poškozením mozku v ČR.
Výbor konference nyní vyzývá k zaslání abstraktů a příspěvků
Výbor konference vítá příspěvky hlavního tématu konference, které se svým zaměřením
dotýkají vybraných okruhů. Je možné zvolit volné téma. Podmínkou je však souvislost s
problematikou a cílené zaměření, které přispívá k výměně znalostí a ke sdílení dobré praxe.
Přečtěte si pozorně tuto příručku, zaregistrujte své abstrakty a příspěvky na
www.braininjurycon.com a pomozte nám zajistit vysoký standard konference a vzájemné
sdílení dobré praxe.
Registrace abstraktu: www.braininjurycon.com/cs/#blok4
Registrace příspěvku/prezentace: www.braininjurycon.com/cs/#blok5
Registrace propagačních aktivit: www.braininjurycon.com/cs/#blok8
ABSTRAKT:
Formát abstraktu:
Struktura abstraktu:
Věcný obsah tématu, používané metody, souhrn otevírajících témat k diskusi. Abstrakt by
neměl obsahovat nic, co není součástí samotné prezentace.
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Nadpis/název příspěvku
Jméno autora
Pracoviště/organizace/instituce
Jaký problém se řeší?

•
•
•
•

krátké uvedení širšího kontextu (není vždy nezbytné);
co příspěvek řeší;
co je cílem příspěvku;
na co se autor zaměřil.
Jaké řešení autor nabízí?

•
•

6.

jaká autor využil data (informace);
jaké metody byly použity při řešení (zkoumání) prezentovaného problému.
Jaké jsou výsledky a jaký je význam příspěvku/prezentace?

•
•
•

k jakým závěrům autor dospěl;
co je přínosem předkládaného příspěvku, jaký je jeho význam.
Jaká témata k diskusi příspěvek otevírá

Délka abstraktu (bez nadpisu, jmen autorů a pracoviště) nesmí přesáhnout 2500 znaků.
Uzávěrka pro zaslání abstraktu: 19.3. 2021
PŘÍSPĚVEK/PREZENTACE:
Přednáška v anglickém jazyce
Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky
prodloužit na 30 minut včetně diskuse. Přednáška je určena pro uzavřené plénum účastníků
až do počtu 30 osob.
K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení v online platformě.
Prezentace bude tlumočena do českého jazyka.
Doporučená struktura prezentace:
Formát/aplikace: PPTX, Prezi, Canva
Hlavička:
•

Název, místo konání konference

•

Autoři

•

Pracoviště/instituce/organizace, které se tématem zabývá

Vlastní obsah:
Úvod – stručné představení autora, pracoviště
Záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl prezentace
Sdílení dobré praxe – prezentace záměru, metod, teoretické a praktické zkušenosti
týkající se zvoleného okruhu tématu.
• Závěr – témata k otevření diskuse, ke spolupráci s ostatními účastníky konference
• Přehled použité literatury
• Diskuse
•
•
•

Pozn.: Obrázky, tabulky, grafy v prezentaci by měly být pokud možno v kvalitním rozlišení (alespoň
200 dpi). Všechny obrázky, tabulky, grafy by měly být opatřeny názvem zdroje.

Uzávěrka pro zaslání příspěvku/prezentace: 20.4.2021
Uvedení autoři příspěvku tímto souhlasí s publikováním na webových stránkách, sociálních
sítích pořadatele konference a v dalších médiích. Pořadatel konference získává na odevzdané
abstrakty a prezentace veškerá distribuční a reprodukční práva.

OKRUH TÉMAT:
Abstrakt příspěvku a vlastní prezentaci můžete předložit v jakékoli oblasti poskytované
následné péče o osoby se získaným poškozením mozku. Příspěvek se musí zabývat jednou z
těchto tematických oblastí:
Blok terapie
•
•

Efekt kognitivní terapie x různé míry poškození mozku, kognitivních funkcí
Dualtask u osob se získaným poškozením mozku

•

Stanovení cílů v komplexní rehabilitaci - jakým způsobem se nastavují cíle klientů v rámci
komplexní rehabilitace, za pomocí jakých metod, technik, vyšetření, jak probíhá práce na
plnění cílů a jejich následné vyhodnocení (příklady naší praxe)

Blok poruchy řeči (afázie)
•
•
•

Problematika psychické podpory afatického pacienta/klienta.
Multioborová specifika práce s osobami s afázií - zkušenosti s použitím AAK, dalších
komunikačních pomůcek
Neurokognitivní rehabilitace pacientů s afázií

Blok neformální pečující
•

Cévní mozková příhoda z pohledu neformálních pečujících

•

Dlouhodobá, systematická koncepce podpory pečujících a celé rodiny. Ve všech fázích vývoje
po získaném poškozením mozku se všemi specifiky, které tyto fáze přinášejí.

Blok metody, techniky, pomůcky, H-Tec
•
•

Využití a efektivita H-Tec pomůcek v následné péči o osoby se získaným poškozením mozku
Využití aplikací pro android v rehabilitaci

Blok systém následné péče
•
•

Následná péče o osoby se získaným poškozením mozku v době Covidové – zkušenosti
s distanční formou poskytování služeb/péče.
Cévní mozková příhoda a následná é péče v mé zemi – systém následné péče v dané zemi
přednášejícího

Volné téma dle vlastního výběru – zaměření „Následné péče o osobu se získaným poškozením
mozku“

