
3. DEN HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE 
MEZI STROMY
4. 4. 2018 / HAVLÍČKŮV BROD / Hotel Slunce
Jihlavská 1985, Havlíčkův Brod

Přijměte pozvání na 3. den hospicové paliativní péče v Havlíčkově Brodě. Tentokrát bychom vám rádi 
prostřednictvím pozvaných odborníků zprostředkovali pohled na možnosti paliativní péče v různých 
zařízeních (v domácím hospici, lůžkovém hospici, v nemocnici, v domově pro seniory…). Prostor dostane 
také křehké téma perinatální paliativní péče. 

Zároveň bychom si přáli, aby tento den byl pro vás příležitostí setkat se s kolegy, s novými lidmi a také 
časem k zastavení se, nalezení nové inspirace a povzbuzení. 

To vše v příjemných prostorách hotelu Slunce.

www.hospicmezistromy.cz/konference

Je zhola zbytečné se ptát,  
má-li život smysl či ne.  

Má takový smysl, jaký mu dáme.
— Seneca



Přihlášení

elektronicky
www.hospicmezistromy.cz/konference

poplatek
Konferenční poplatek 400 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. 2018  

kontakt
Případné dotazy směřujte 
na koordinátorku konference 
Martinu Paulusovou,  
+420 604 253 639.

adresa
Hotel Slunce 
Jihlavská 1985 
Havlíčkův Brod

Program

8.00–8.30 / registrace

8.30 / zahájení konference
Úvodní slovo zástupce Kraje/Města

MUDr. Miloslava Straková, odborný garant projektu

Ing. Lukáš Beránek, Mezi stromy

PhDr. Ludmila Novotná, „Jaký smysl životu dáme?“

9.15–10.25 / 1. blok 
Paliativní péče v podmínkách fakultní nemocnice
MUDr. Martin Havrda, primář 1. interní kliniky,  
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

Spolupráce lékaře domácího hospice s praktickými lékaři
MUDr. Helena Staňková, odborný garant a vedoucí lékařka, 
Domácí hospic Jordán Tábor

Možnosti a limity paliativní péče v domově pro seniory
Mgr. Leona Smrčková, vedoucí úseku přímé péče, 
Domov pro seniory Pelhřimov  

Diskuse

10.20–10.50 / přestávka

10.50–12.45 / 2. blok
Jak a proč je odlišná péče o nemocné v nemocnici a v hospici
Martina Paulusová, DiS., všeobecná sestra, 
Nemocnice Havlíčkův Brod

Role sociální pracovníka v hospicovém týmu 
Mgr. Jana Křížová, sociální pracovnice, 
Dům léčby bolesti s hospicem Rajhrad 

Role duchovního při doprovázení nemocných v závěru života
Mgr. Helena Malášková, pastorační asistentka, 
hospic sv. Alžběty Brno

Diskuse

Pacient s neurologickou diagnózou v paliativní péči
MUDr. Petra Klimecká, primářka, hospic Most 

Komplexní onkologická péče o ženu s karcinomem prsu
MUDr. Renata Koževnikovová, vedoucí lékařka Onko centrum 
Zelený pruh Praha, spolupracuje s domácím hospicem Sdílení Telč

Diskuse

12.45–13.45 / přestávka

13.45–15.00 / 3. blok
Hudba, verše…

Role lékaře neonatologa v situaci perinatální ztráty
MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová, primářka dětské 
oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod

Osobní zkušenost s perinatální ztrátou
Paní Klára

Představení spolku Tobit, jeho služeb…
Ing. Jana Vališová, předsedkyně spolku Tobit, z. s. 

Závěrečná diskuse

Sázava

Sázava

Masarykova

Humpolecká

Humpolecká

Lidická

Sázava
Sázava

Nádražní

N
ádražní

Bělohradská

Bělohradská

Hotel 
Slunce

Kaufland

http://www.hospicmezistromy.cz/konference

