
26. 5. 2022
HAVLÍČKŮV BROD

Přijměte po dvouleté pauze pozvání na 5. den hospicové paliativní péče v Havlíčkově Brodě. 
Přednášející budou nahlížet z různého úhlu pohledu na téma utrpení v nemoci a umírání. Zároveň 
bude prostor na setkání s kolegy, s novými lidmi a také k odpočinku, spočinutí a načerpání nové 
inspirace. Tentokrát v prostorách Staré radnice.

Nemáme rádi utrpení ve svém životě, nemáme rádi jakoukoliv formu nepohody. Nevyléčitelné 
onemocnění a umírání však mnohdy přes všechny naše snahy utrpení přináší. Můžeme se setkat 
s utrpením fyzickým, psychickým, sociálním a také spirituálním. Jak s utrpením zacházet, jak ho 
ošetřit a mírnit, jak se s ním snad i vyrovnat a přijmout ho jako součást své vlastní životní cesty? 
Jsou slova Viktora Frankla opravdu uskutečnitelná?
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Utrpení 
v hospicové 
paliativní péči

www.hospicmezistromy.cz/konference

„Člověk je připraven a ochoten přijmout 
jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je 
schopen v něm vidět nějaký smysl.“

— Viktor Frankl
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Přihlášení

elektronicky
www.hospicmezistromy.cz/konference

poplatek
Konferenční poplatek 500 Kč (studenti 
200 Kč) zašlete na bankovní účet  
u FIO Banky: 2701090378/2010.

Variabilní symbol: datum narození 
přihlašovaného (př. 20052022).

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

konec přihlášení
  20. 5. 2022  

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
Stará radnice 
Havlíčkovo náměstí 87 
Havlíčkův Brod

Program

8.00–8.30 / registrace

8.30–9.00 / zahájení konference
Úvodní slovo

Mgr Vítězslav Schrek MBA, hejtman Kraje Vysočina

Mgr. Jan Tecl MBA, starosta Havlíčkova Brodu a senátor PČR

MUDr. Miloslava Straková, odborný garant

PhDr. Ludmila Novotná „Utrpení v hospicové paliativní péči“

9.00–10.30 / 1. blok 
Přijetí umírání jako součást života 
Vojtěch Zikmund,  
spoluzakladatel Domácího hospice Vysočina, pečovatel roku 2019 

Řešení refrakterních symptomů aneb rozdíl mezi eutanázií 
a paliativní sedací
MUDr. Mgr. P. Žvak, 
Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc

10.30–11.00 / káva

11.00–12.30 / 2. blok
Sociální práce v domácím hospici
Mgr. Marta Vacková,  
ředitelka domácího hospice RUAH, Benešov

Utrpení umírajícího (a jeho blízkých) v kontextu spirituální péče 
Mgr. Ludmila Míchalová Mikšíková,  
evangelická farářka a nemocniční kaplanka,  
Nemocnice České Budějovice

12.30–13.30 / oběd

13.30–15.15 / 3. blok
Umění v paliativní péči 
MgA. Michaela Váňová,  
lektorka a herečka v divadle Minor, Praha

Eutanázie z pohledu české legislativy
MUDr. Vít Kaňkovský, 
lékař a poslanec PČR

15.20–15.30 / ukončení konference
Odborný garant konference
MUDr. Miloslava Straková, 
primářka Oddělení následné péče 
a rehabilitace, Nemocnice Havlíčkův Brod

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  
Mezi stromy, z. s.

Stará
radnice

Kaufland

Sázava

Havlíčkovo 
náměstí

http://www.hospicmezistromy.cz/konference

