UNIVERZITA KARLOVA, 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
A VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ
128 00 Praha 2, Albertov 7,
http://rehabilitace.lf1.cuni.cz

pořádá v roce 2018 jediný (24.-25. 9. úvodní část a 12.- 13. 11. závěrečná část) kurz
pro lékaře a nelékařské zdravotnické profese:

Praktická aplikace mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a
zdraví (MKF/ anglicky ICF).

MKF /ICF/ byla schválena Valným shromážděním Světové organizace zdraví (WHA WHO) v r.2001. Proběhly
opakovaně kurzy pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky, sociální pracovníky, kurzy pro soudní znalce,
pracovníky pojišťoven, k funkčnímu hodnocení snížení společenského uplatnění.
Klasifikace MKF je určena pro účely hodnocení stupně disability (zdravotního postižení), posuzování zdravotní
způsobilosti k práci, posuzování speciálních potřeb ve vzdělávání, předepisování a proplácení zdravotnických
prostředků, pro zjišťování zdravotního stavu jako podkladu pro posouzení ve věcech dávek a služeb sociálního
zabezpečení, zaměstnanosti. Pro posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve věcech sociálního
zabezpečení a zaměstnanosti, snížení společenského uplatnění po onemocnění nebo úrazu a pro statistické
účely při hodnocení zdravotního stavu, ve státech EU.
Od 16. 1. 2011 byla jako Metodické centrum MKF ustavena Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Klinika má licenci k edukaci MKF v České republice
a v EU.
Kurz se skládá z úvodní a závěrečné části, mezi kterými probíhá e-learningové samostudium. Po ukončení kurzu
frekventanti obdrží certifikát v češtině a v angličtině, platný ve státech EU a kreditní body pro lékaře. Pro získání
certifikátu je nutno absolvovat kompletní kurz.
Cena kurzu je 8.000 Kč. V ceně je příprava kurzu a realizace přednášek, odměny lektorům. Studijní materiály,
občerstvení účastníků, organizace a režijní náklady.
Platba předem, převodem na základě faktury, platební specifikace:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
IČ 00064165, DIČ CZ00064165
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú: 24035021/0710
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: MKF/ …………jméno a příjmení účastníka……….

Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Albertov 7, Praha 2, 128 00, tel:+420 224968492

V Praze dne 3. dubna 2018

Jména zájemců s jejich e-mailovými adresami, zasílejte pro bližší informace přímo na adresu:
pavel.niklas@vfn.cz

