Mediální partner:

Nabídka odborné celostátní konference:

„Širší zamyšlení nad soudobým pohledem na výživu
a civilizační choroby“
Termín konání: 29. 5. 2020
Odborný garant konference: Bc. Hana Balvínová, hlavní sestra NMSKB
Místo konání: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze,
Přednášková aula, Vlašská 336/36, Praha 1
Vybíráme z programu: „V interaktivním semináři nazvaném "Širší zamyšlení nad soudobým pohledem
na výživu a civilizační choroby" se zabývám nejprve vývojovými etapami lidstva z hlediska výživy a zastoupení
různých složek ve výživě, adaptací na stresory životního prostředí člověka a vliv krátkodobého i dlouhodobého
stresu na stravování. V další části proberu nové pohledy na úlohu výživy - význam prvních 1000dní v životě
člověka na střevní mikrobiom a výživový stav v dospělosti, důležitost výživy a hojení ran, paradox obezity, rány
bílkovino-sacharidová podvýživa jako důsledek laických diet a co s tím. Po přestávce se budu věnovat
nežádoucím reakcím na potravu - rozdílu mezi intolerancí, alergií a toxicitou složek stravy a specifikům výživy
v dětství a dospívání, u těhotných a kojících a v seniorském věku. V průběhu celé prezentace uvítám, pokud
budou mít účastníci zájem klást dotazy, případně se zapojit do diskuse se svými pozitivními i negativními
zkušenostmi s tématikou výživy a stravy“.

MUDr. Kateřina Cajthamlová
www.cajthamlova.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na odbornou konferenci:

„Širší zamyšlení nad soudobým pohledem na výživu a civilizační choroby“ 29. 5. 2020
Registrace od 8.00 hodin, začátek konference od 9.00 hodin.
Příjmení:

Jméno:

Kontaktní adresa:
Fakturační adresa:
Zaměstnavatel:

Specializace:

E-mail:

Telefon:

Datum narození:

Podpis:

Forma úhrady:

□ převodem

□ zaslání zálohové faktury

Přihlášku můžete zaslat jedním z těchto způsobů:
❖
e-mailem na adresu jindrova@vzdelavani-in.cz
❖
písemně na adresu Vzdělávání IN s.r.o., Plaská 589/11, Praha 5, 150 00
❖
www.vzdelavani-in.cz
Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem nebo složenkou ve prospěch účtu č. 2525592319/0800.
Při platbě uvádějte své jméno a příjmení do zprávy pro příjemce a jako VS (variabilní symbol) uvádějte
své datum narození. V případě zájmu můžeme vystavit zálohovou fakturu.
Účastnický poplatek je 500 Kč. Platba v hotovosti není možná.
Po zaregistrování Vaší přihlášky vám bude zaslán potvrzovací e-mail s bližšími informacemi.
Bližší informace: Jindrová Lucie, + 420 777 13 22 66, jindrova@vzdelavani-in.cz
Vyplněním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) pro účely vzdělávání a také pro zasílání nabídek
na vzdělávání společnosti Vzdělávání IN s.r.o.
Vzdělávání IN, s. r. o.
Plaská 589/11, Praha 5, 150 00, Kontakt: +420 777 13 22 66, jindrova@vzdelavani-in.cz www.vzdelavani-in.cz
Bankovní spojení: 2525592319/0800, Česká spořitelna, a. s., IČ: 246 85 836

