
3. 4. 2019
HAVLÍČKŮV BROD

Téma letošní konference „Jak je možné pokojně zemřít“ nás přivádí k zamyšlení nad 
otázkami, co a jak můžeme pro nemocného a jeho rodiny udělat, aby umírání a smrt 
byly co nejpokojnější. Co může udělat doprovázející profesionál, co je v rukou nemocného 
a jeho rodiny. Kde jsou naše možnosti a potenciál a naopak, kde jsou naše limity, kam 
již nemůžeme či bychom ani neměli vstupovat. Z pohledu různých profesí a na základě 
profesních i osobních zkušeností se zastavíme nad tímto tématem.
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Jak je možné 
pokojně 
zemřít

www.hospicmezistromy.cz/konference

„Žij život tak, abys byl s ním spokojený, 
až budeš na smrtelné posteli.“

— Christian Fürchtegott Gellert

 



Přihlášení

elektronicky
www.hospicmezistromy.cz/konference

poplatek
Konferenční poplatek 550 Kč  
zašlete na bankovní účet  
u FIO Banky: 2701090378/2010.

Variabilní symbol: datum narození 
přihlašovaného.

(Pokud chcete získat kreditní body, 
uveďte vedle jména i datum narození, 
adresu, pracoviště a Vaši funkci.)

konec přihlášení
  28. 3. 2019  

kontakt
Dotazy ohledně přihlášení směřujte 
na Vladislavu Prachařovou, 
+420 777 648 283.

Ostatní dotazy na koordinátora 
akce Martinu Paulusovou, 
+420 604 253 639.

adresa konání
Hotel Slunce 
Jihlavská 1985 
Havlíčkův Brod

Program

8.00–8.30 / registrace

8.30–9.00 / zahájení konference
Úvodní slovo

Náměstek Ing. Vladimír Novotný, starosta Mgr. Jan Tecl, MBA, 
poslanec MUDr. Vít Kaňkovský

MUDr. Miloslava Straková / MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, 
garanti projektu

PhDr. Ludmila Novotná, „Jak je možné pokojně zemřít“

9.00–10.25 / 1. blok 
Možnosti a limity paliativní péče v závěru života
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., 
Masarykův onkologický ústav, předseda ČSPM

Co se dá ještě udělat pro nevyléčitelně nemocného?
Anna Krutská, Dis., 
zdravotní sestra, Domácí hospic Cesta domů, Praha

10.30–11.00 / káva

11.00–12.25 / 2. blok
Paliativní medicína v intenzivní péči 
MUDr. Lenka Klimešová,  
Centrum pro léčbu bolesti – Fakultní nemocnice Sv. Anny v Brně

Podpora rodiny dítěte v paliativní péči

Mgr. Kateřina Doležalová, 
sociální koordinátorka, Nadační fond Krtek, Brno

12.30–13.30 / oběd v Hotelu Slunce

13.30–15.10 / 3. blok
Hudební spočinutí…

Institut dříve vyslovená přání
JUDr. Barbora Vráblová, 
právník v hospici Cesta domů

Role sociálního pracovníka v každodenní péči o člověka s demencí 
a možnosti podpory jeho rodiny
Bc. Marie Prášková DiS. 
sociální pracovnice a vedoucí Domova se zvláštním režimem

15.20–15.30 / ukončení konference

Sázava

Sázava

Masarykova

Humpolecká

Humpolecká

Lidická

Sázava
Sázava

Nádražní

N
ádražní

Bělohradská

Bělohradská

Hotel 
Slunce

Kaufland

Vzdělávací akce je pořádaná dle 
stavovského předpisu ČLK č. 16.  
– 5 kreditních bodů pro lékaře.

Vzdělávací akce je akreditována 
u ČAS.

Pořádá Spolek pro lůžkový hospic 
pro Vysočinu.

http://www.hospicmezistromy.cz/konference

