NÁŠ PŘÍBĚH
... VE ZKRATCE

Institut lázeňství a balneologie (ILAB), je veřejná
výzkumná instituce zřízená Karlovarským krajem

na 1. místo stavíme
VĚDU A VÝZKUM

Navazujeme na přerušenou tradici balneologického výzkumu v Karlovarském kraji.

INSTITUT LÁZEŇSTVÍ
A BALNEOLOGIE
veřejná výzkumná instituce

snažíme se
o ROZVOJ

Naším cílem je vybudovat síť partnerů se
zájmem o efektivní a udržitelné využívání
přírodních léčivých zdrojů.

v roce 2019. Naším cílem je provádět nezávisle
výzkum a vývoj v oblasti lázeňství a balneologie.

soustředíme se
na VZDĚLÁVÁNÍ

Zajištění osvěty a vzdělání v oblasti lázeňství
a informovanosti o pokroku vdané oblasti,
představení nových trendů.

zaměřujeme se
na KVALITU

Připravujeme návrh nezávislého systému
certifikace lázeňských zařízení, zpracováváme manuály.

NAŠE HLAVNÍ ČINNOST

NABÍDKA SLUŽEB A SPOLUPRÁCE

Čím se zabýváme?

VÝZKUM
Mezi odbornými pracovníky Institutu jsou lékaři, biologové a geologové. Instituce navazuje spolupráci s lázeňskými lékaři i s dalšími
výzkumnými organizacemi v České republice.
Soustředíme se na výzkum a objektivizaci akutních i dlouhodobých
účinků lázeňské léčby na lidský organismus, věnujeme se problematice
přírodních léčivých zdrojů i socioekonomickým aspektům lázeňství.

Institut nabízí své služby.
Chybí vám pro realizaci vašich nápadů
partner z oblasti výzkumu a vývoje?
Potřebujete odbornou konzultaci k problematice
lázeňské léčby a přírodních léčivých zdrojů?
Napište nám na e-mail info@i-lab.cz.

MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
Lékař a pedagog, kterému byla v roce 2019 udělena
prestižní Cena Města Karlovy Vary za dlouholetou lékařskou práci v lázeňství a také propagaci lázeňského
města v zahraničí.

FIRMY

Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.
Věnuje se technickým inovacím. Jednou zjeho aktivit
je vývoj metody dezintegrace rašeliny metodou hydrodynamické kavitace.

•
•
•
•

spolupráce na výzkumných projektech
odborné poradenství
posudky
výzkum na objednávku

STÁTNÍ SPRÁVA
A SAMOSPRÁVA

•
•
•
•

příprava strategických dokumentů
poradenství
rozvojové projekty
šetření a analýzy

VZDĚLÁVACÍ
INSTITUCE

•
•
•
•

vedení bakalářských prací
přednášky, semináře
publikační činnost
zprostředkování praxe a stáží

VZDĚLÁVÁNÍ
Jedním z problémů současného lázeňství je nedostatek odborníků,
proto se soustředíme i na vzdělávací aktivity. Snažíme se svou činností
přispět k vybudování pobočky vysoké školy či samostatné vysoké školy
se zaměřením na fyzikální medicínu, rehabilitaci a balneologii v Karlovarském kraji. Rozšiřování vědomostí ve zmíněných oblastech ILAB zajišťuje prostřednictvím seminářů a přednášek pro odbornou i laickou
veřejnost. Zapojujeme se do celoživotního vzdělávání zdravotnických
pracovníků, především lékařů.

DEVELOPMENT
Lázeňství je jednou z priorit Karlovarského kraje, v regionu se nachází
největší lázně v České republice. ILAB je otevřený spolupráci s partnery
z regionu i mimo něj. Za tímto účelem se snažíme zapojovat do aktivit
místního rozvoje, chceme organizovat setkání, diskuse, přednášky či
konference s cílem posílit lázeňství jako celek.

CERTIFIKACE
Vedeme kroky směřující k přípravě nezávislého systému certifikace
lázeňských zařízení České republiky.

Mezi odbornými pracovníky ILAB jsou lékaři,
biologové i geologové. Úzce spolupracujeme
také s odborníky z oblasti diagnostických metod, ale i ekonomie, sociologie, atd.

Využijte inovační vouchery a uplatněte je u výzkumných organizací
v celé ČR.

RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
Odborník na hydrogeologii a inženýrskou geologii,
atmogeochemii, balneotechniku. Blíže se zabývá výzkumem přírodních léčivých zdrojů a problematikou
jejich ochrany.
RNDr. Patricie Hloušková, Ph. D.
Zabývá se studiem okamžitých i dlouhodobých účinků přírodních léčivých zdrojů na lidský organismus.
Její specializací je klinická biochemie.

PARTNEŘI

Jsme ambiciózní institut
zabývající se výzkumem
v oblasti balneologie, fyziatrie, léčebné rehabilitace, biologie, geologie,
ekonomie i sociologie
ve vazbě na lázeňství.

INSTITUT ZASTUPUJÍ

S námi můžete dokázat víc.

Institut lázeňství a balneologie
veřejná výzkumná instituce

Nábřeží Jana Palacha 932/20
360 01 Karlovy Vary
info@i-lab.cz | www.i-lab.cz

www.i-lab.cz

