
PROGRAM
STŘEDA 11. 10. 2017

1. regionální paliativní konference
Multiprofesní spolupráce v péči o pacienty v závěru 
života v domácím prostředí

8.30 Zahájení konference, úvod, pozdravy Zastupitelský sál Nové radnice Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY

9.00 Kteří pacienti potřebují paliativní péči? MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno

9.20 Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí? Mgr. Jan Švancara
ÚZIS

9.40 Zdravotní a sociální péče v komunitě MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
geriatr, internista, paliatr Praha

10.10 diskuze

10.30 přestávka

ZKUŠENOSTI Z PRAXE Možnosti a úskalí péče o nemocné v závěru života
v domácím prostředí

11.00 Homedica s.r.o. Bc. Ria Otrubová | Hodonín

11.15 Mobilní hospic sv. Jana Bc. Ivona Kuchaříková | Hospic sv. Josefa v Rajhradě u Brna

11.30 Domácí hospic Tabita Alžběta Marková, MAS | Hospic sv. Alžběty, o.p.s. v Brně

11.45 Domácí hospic David Blažena Hanáková & MUDr. Dušan Zhoř | Charita Kyjov

12.00 Spolek Konipaska MUDr. Hana Miličková | domácí hospic Znojmo

12.20 Domácí specializovaná paliativní péče, její 
potřeba z pohledu praktických lékařů

MUDr. Vladimír Marek
Brno

12.35 diskuze na téma obecná a specializovaná paliativní péče

13.10 polední přestávka

14.00 TEMATICKÉ WORKSHOPY

Spolupráce pobytových sociálních služeb
pro seniory a MSPP Mgr. Karolína Hrdá

V rámci workshopu bude představena zkušenost z téměř tříleté spolupráce domova pro seniory Sue Ryder a mobilní specializované 
paliativní péče Cesta domů. Díky podpoře NF AVAST jsme měli možnost sbírat a vyhodnocovat data ze společné spolupráce, nastavit 
procesy a reflektovat jejich průběh, následně i zkušenosti popsat. Úvodní prezentace bude věnována dvanácteru meziorganizační 
spolupráce a specifikům multidisciplinární spolupráce v režimu sdílené péče. Následně bude prostor pro diskuzi. Podle zájmu a 
složení účastníků workshopu bude ukázán vhodný nástroj pro definování oboustranných očekávání ve spolupráci a jejich následnou 
komunikaci.

Co lze a nelze zvládnout v domácím prostředí
(kazuistiky z domácí paliativní péče)

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. 
& Alžběta Marková, MAS

Workshop je zaměřen na praktické aspekty péče o nemocné v závěru života. Kazuistiky nám poslouží k tomu, abychom mohli 
diskutovat o tom, co nemocní a jejich rodiny potřebují a jak jim potřebné služby dostatečně, kvalitně a profesionálně poskytnout. 
Kazuistiky se budou týkat jak léčebných, tak organizačních možností paliativní péče v domácím prostředí.

Co je lege artis postup u pacientů v závěru života MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. & MUDr. Regina Slámová 
& MUDr. Zdeněk Bystřický

Co znamená, že je pacient v závěru života? Jaký je rozdíl mezi kriticky nemocným a terminálně nemocným? Umíme to rozlišit? Jaký je 
přiměřený rozsah diagnostiky a léčby u pacientů s pokročilým nevyléčitelným onemocněním „v závěru života“? Co by mělo být 
obsahem plánu paliativní péče? Jaký je v ČR etický a právní rámec pro poskytování paliativní péče? Výše uvedené otázky vymezují 
témata, kterými se budeme na workshopu zabývat. Cílem je formulovat odpověď na otázku, co je v závěru života postup „na náležité 
odborné úrovni“.

Podpora pečujících osob
(zkušenosti a praxe)

MgA. Hana Regnerová
Charita, Vyškov

16/17.00



PROGRAM
ČTVRTEK 12. 10. 2017

1. regionální paliativní konference
Multiprofesní spolupráce v péči o pacienty v závěru 
života v domácím prostředí

Zastupitelský sál Nové radnice Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY

9.05 Víceúrovňová koncepce paliativní péče na 
Vysočině

MUDr. Ladislav Kabelka , Ph.D.
Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč

9.40 Poskytování domácí paliativní péče v Rakousku MUDr. Zdeněk Bystřický
nemocnice Mistelbach

10.15 Standardy domácí paliativní hospicové péče Mgr. Karel Kosina
Hospic sv. Alžběty, Brno

10.30 Poskytování paliativní péče v Brně a 
Jihomoravském kraji – vize a plány

MUDr. Zora Prosková
Vedoucí Odboru zdraví Brno

10.45 přestávka

11.00 PANELOVÁ DEBATA

Jak vybudovat systém péče o nevyléčitelně nemocné v JMK

pozvaní hosté a účastníci konference

12.30 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ KONFERENCE
diskuse, raut

14.00

telefon 724 927 433

brno@paliativnipece.info

www.paliativnipece.info

Audiovizuální záznam konference bude pro studijní účely zveřejněn na internetu. 

Žádáme proto všechny účastníky, aby ve svých příspěvcích neuváděli citlivé a osobní údaje, které 

podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. 

Pokud si vy sami nepřejete být v záznamu jakkoli zachyceni, dejte nám prosím vědět.

Vzdělávací akce 48930 je registrována Českou lékařskou komorou a 0099/16/2006 akreditována 

10 kredity, účastníkům bude vystaven certifikát s časovou dotací 11 hodin.
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