FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP (FZS UJEP)
Velká Hradební 13, 400 01 Ústí nad Labem, web: http://fzs.ujep.cz
Čtvrtek, 25. 1. 2018 9:00 – 16:00 hodin
Doprava: Fakulta zdravotnických studií se nachází v centru města (naproti Pivovarské šenkovně).
Můžete se k nám dostat pěšky z hlavního nádraží (cca 10 minut) nebo MHD (zastávka Divadlo,
cca 5 minut). Parkovat je možné v garážích obchodního centra FORUM (FZS vzdáleno cca 5
minut).
KATEDRA FYZIOTERAPIE a KATEDRA ERGOTERAPIE
Učebna č. 41 (2. patro) – v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin
10:00 hodin
12:00 hodin
14:00 hodin

PhDr. Tichá, Ph.D., Mgr. Dončevová
Mgr. Vízková, Mgr. Pecharová
Mgr.Vízková, Mgr.et Mgr. Michal Vostrý

Uchazeči získají informace týkající se studia - podmínky přijímacího řízení, studijní plány
a organizace odborné souvislé praxe.
 tříleté bakalářské studium studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru
Fyzioterapie v prezenční a kombinované formě studia.
Uchazeči získají informace týkající se studia - podmínky přijímacího řízení, studijní plány
a organizace odborné souvislé praxe.
 tříleté bakalářské studium studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru
Ergoterapie v prezenční a kombinované formě studia.

KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE
Učebny č. 32, 42, 43 (1. a 2. patro, v mezičasech individuální poradenství)
č. 32 (studijní obor Všeobecná sestra):
9:00 hodin
Mgr. Kohlová, Mgr. Libešová
13:00 hodin
Mgr. Kohlová, Mgr. Libešová
č. 42 (studijní obor Porodní asistentka):
10:00 hodin
Dr. Lamková, Dr. Chrásková
15:00 hodin
Dr. Lamková, Dr. Chrásková
č. 43 (studijní obor Všeobecná sestra):
10:00
Mgr. Maniaková, Mgr. Madarová
16:00 hodin
Mgr. Maniaková, Mgr. Madarová
Ukázky výukových modelů, odborných učeben, prezentace katedry, fotodokumentace, informace
ke studiu a k odborné praxi.
 tříleté bakalářské studium studijních programů Ošetřovatelství a Porodní asistence, studijních
oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka v prezenční a kombinované formě studia.

Laboratoř pro studium pohybu
1PP, místnost č. 10a, suterén za tělocvičnou (okolo vrátnice dolů po schodech, projít
tělocvičnou dozadu) v 11:00 – 12:00, 13:00 – 14:00, 15:00 – 16:00 hodin
Vedoucí laboratoře: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.




Prohlídka laboratoře, teoretické seznámení s jednotlivými přístroji (optoelektronický
kamerový systém Qualisys pro 3D-analýzu pohybu, elektromyografický přístroj ME6000 pro
měření svalové aktivity z povrchu těla pomocí elektrod lepených na kůži, tlakoměrná deska
Footscan, siloměrné desky Kistler).
Pro několik zájemců bude dále probíhat vyšetření došlapu na tlakoměrné desce Footscan
(měření tlaku chodidla a jeho jednotlivých částí do podložky při chůzi či běhu, analýza
techniky došlapu nohy) - požadavky na vyšetření: naboso.

Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Učebna č. 25 (přízemí) v 9:00, 11:00 a 13:00 hodin
Vedoucí laboratoře: Mgr. Zuzana Lhotská
 prohlídka laboratoře, teoretické seznámení s přístrojovým vybavením laboratoře
(ergometrická stanice, spirometrie, analyzátory složení lidského těla, EKG a tlakový Holter,
monitorovací přístroj BeneCheck ke stanovení glykémie, hladiny kyseliny močové a
celkového cholesterolu),
 pro zájemce možnost změření krevního tlaku a stanovení hladiny glykémie.

