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Vabilo na simpozij
“Smart Home - pametni dom”
med terapijo in v vsakdanjem življenju

18.–20. Oktober 2019
Congresszentrum ZEHNERHAUS
v Bad Radkersburgu

Nove, „pametne“ tehnologije
omogočajo več neodvisnosti in
varnosti, olajšajo delo terapevtov
in negovalnega osebja.
Rehabilitacijska klinika Reha
Radkersburg Vam v treh dneh
predstavlja razvoj in izdelke
za vsa življenjska področja: od
elektronskih pripomočkov za
komunikacijo, do upravljanja
svetlobe ali telefona, kot tudi
inovativno zasnovane kuhinje
in kopalnice. Na simpoziju
razpravljajo priznani strokovnjaki
o aktualnih raziskavah in novih
tehnologijah.

Pridružite se nam tudi Vi in se
pozanimajte kako je lahko ta
razvoj koristen tudi Vam.
Dogodek je zanimiv za:
• invalide,
• starejše ljudi,
• terapevte in medicinske sestre,
• zdravnike,
• arhitekte, gradbenike in tudi
notranje oblikovalce
• vse ljudi, ki si hočejo svoj dom
optimalno opremiti
Veselimo se Vaše udeležbe!

Sobota in nedelja

ob 17.00 uri

od 09.00 do 17.00 ure

od 09.00 do 15.00 ure

•
•
•
•
•
•
•
•

• Otvoritev & osrednji govor
»Smart Home - pametni dom
pri terapijah in v vsakdanjem
življenju« Prim. Dr. Wolfgang
Kubik (strokovni vodja
rehabilitacijske klinike Reha
Radkersburg, Radkersburger
Hof)
• Get-together v okviru
Smart-Dinner*

• Predstavitev aktualnih
raziskav »Ambient and
Assisted Living (AAL)« v
Avstriji in Sloveniji
• Uporaba Smart-Hometehnologije v okviru
nevrološke in ortopedske
rehabilitacije
• Predstavtev novih izdelkov in
aplikacij

Razstava in predavanja:
• Smart Home – Katero tehniko
lahko uporabim doma?
• Subvencije – Kje dobim
finančno pomoč?
• Klic na pomoč, kopalnica,
kuhinja - Kateri izdelki mi
olajšajo življenje?

Vstop prost!
Prijava zaželjena

Vstop prost!
Prijava zaželjena

Vstop prost!

avdio tehnologija
prijazen robot
kuhinja s prilagodljivo višino
sistemi za klicanje na pomoč
samostojno potovanje
pametne sanitarije
programska oprema
podprta komunikacija

• ples na invalidskem vozičku
• poligon za invalidske vozičke
• regionalne specialitete

* plačljivo;
omejeno število udeležencev
GF Klaus Pilz

Prim. Dr. Wolfgang Kubik

Podroben program in razpored predavanj najdete na spletni
povezavi
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