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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abych vás jménem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP pozval na naši výroční konferenci, která 

se uskuteční 5. až 6. října 2018 v kongresovém centru Top Hotelu v Praze. V letošním roce proběhne souběžně      

s konferencí projektu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče         

v nemocnicích akutní a následné péče, která představí průběžné výstupy významného projektu Ministerstva 

zdravotnictví ČR.

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je 

určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní 

péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný i doprovodný program. Zazní příspěvky z různých 

oblastí hospicové a paliativní péče. Budeme se věnovat organizačním formám paliativní péče, paliativnímu 

managementu nejčastějších symptomů, diskusi klinických kazuistik, specifikům paliativního ošetřovatelství, ale 

také podpoře pozůstalých nebo právním dilematům. Kromě toho na konferenci vystoupí s vyzvanou přednáškou     

2 zahraniční hosté. Důležitou součástí programu budou jako obvykle interaktivní workshopy věnované specifickým 

tématům komunikace závažných zpráv v různých situacích a kontextech. Jeden celý blok bude věnován 

kaplanské službě v rámci nemocniční paliativní péče. Vždy nás těšilo, že konference je pro účastníky i příjemnou 

společenskou událostí, místem, kde se rádi setkáváte se svými kolegy a přáteli. Mimořádnou příležitostí k tomu 

bude zejména společenský večer 5. října. Jsem si jist, že vás odborný program konference zaujme a účast na 

konferenci inspiruje a povzbudí ve vaši práci.

Těším se na setkání s Vámi,

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda ČSPM ČLS JEP

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 / Mgr. Petra Keřková petra@ahou.cz / +420 603 705 911

Storno podmínky - 30 dnů před datem konání akce je účtován 100% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb.

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
PALIATIVNÍ MEDICÍNY

5. - 6. října 2018  /  Top Hotel Praha
Registrace na www.ahou.cz/paliativnikonference
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Během obědové pauzy bude pro zájemce možnost absolvovat FAQ seminář Nadačního fondu Avast k jejich aktuální grantové výzvě        
na podporu paliativní péče.

Grantová výzva Nadačního fondu Avast

13.45 - 14.20 Obědový blok

Projekt "Paliativní praktik" a činnost pracovní skupiny EAPC pro PP v primární péči / MUDr. Adam Houska
Paliativní péče a venkov - krajně výbušné téma / MUDr. David Halata
Spolupráce MSPP s praktickými lékaři / MUDr. Marie Kordíková

Paliativní péče a praktičtí lékaři / MUDr. Adam Houska, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Tento blok je připraven pod záštitou Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Sestra v nemocničním týmu / Mgr. Kateřina Ledererová, MUDr. Zuzana Křemenová - FN Královské Vinohrady, Praha
Sestra v týmu mobilního hospice / Pavel Klimeš, MUDr. Irena Závadová
Sestra v týmu domova pro seniory / Mgr. Alena Gaudová

Role sestry v multidisciplinárním týmu / MUDr. Irena Závadová

Výsledky plošného dotazníkového průzkumu v českých nemocnicích / MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Příklady dobré praxe: Centrum paliativní a podpůrné péče VFN / MUDr. Ondřej Kopecký
Příklady dobré praxe: Nemocnice Třebíč / MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

16.00 - 16.30 Přestávka na kávu

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 / Mgr. Petra Keřková petra@ahou.cz / +420 603 705 911

Paliativní péče v nemocnici II (*ESF)
Paliativní péče v českých nemocnicích / PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

14.30 - 16.00 II. blok

9.15 - 9.35 Zahájení / Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda ČSPM ČLS JEP

10.30 - 10.45 Představení projektu MZČR na podporu nemocniční paliativní péče / Mgr. et Mgr. Hana Benešová, Mgr. Jiří Krejčí

10.45 - 11.00 Předání ceny za významný přínos paliativní péči v ČR

11.00 - 11.30 Přestávka na kávu

9.40 - 10.30 The role and impact of palliative care teams in hospitals / Jennifer Kapo, MD Director of Yale Cancer Center’s Palliative 
Care Program at Smilow Cancer Hospital

9.40 - 11.00 I. Plenární přednášky

Srdeční selhání / as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D. 
Respirační selhání / MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
Renální selhání / MUDr. Barbora Szonowská

Klinická praxe I: Orgánová selhání u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním / MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Aktuální výzvy pro hospicovou péči / Mgr. Marek Uhlíř, MUDr. Jindřich Polívka

13.00 - 14.30 Oběd

How can our hospitals benefit from palliative care services? A cardiology perspective / prof. Manuel Martinez-Selles
Pilotní projekt nemocničních paliativních týmů / MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Diskuze k dotačnímu programu MZČR pro nemocnice / Mgr. et Mgr. Hana Benešová, Mgr. Jiří Krejčí

Paliativní péče v nemocnici (*ESF - programové bloky s touto značkou se týkají projektu MZ ČR 
na podporu nemocniční paliativní péče) / sympozium projektu nemocniční paliativní péče (MZČR)

11.30 - 13.00 I. blok

8.00 - 9.00 Valná hromada ČSPM

7.00 - 9.00 Registrace

Pátek / 5. října



Nástroje pro lepší praxi (nejen) v nemocniční paliativní péči / PhDr. Martin Loučka, PhD.
Jak identifikovat pacienty vhodné pro PP? / PhDr. Martin Loučka, PhD.
Jak měřit kvalitu života? Představení škály IPOS-cz. / Mgr. Karolína Vlčková
Markery kvality péče v nemocnici / MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

V tomto bloku budou diskutovány reálné kazuistiky z praxe, zaslané členy ČSPM. Debaty se zúčastní mezioborový panel pozvaných 
expertů.

Kazuistický panel / MUDr. Marek Sochor

Program připraven ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů a Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR.
Spirituální potřeby pacientů v paliativní péči a role kaplana při jejich naplňování – uvedení do tématu / Mgr. RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D.
Jak pracuje psycholog s existenciálními tématy / PhDr. Zuzana Čepelíková, Ph.D
Panelová diskuse: role kaplana v multidisciplinárním nemocničním paliativním týmu a možnosti a limity spolupráce kaplana a psychologa / 
Vitězslav Vurst
Současný stav a perspektivy rozvoje kaplanské služby v českých nemocnicích / MUDr. Bc. Michael Hrnčiarik

Spirituální a psychologické aspekty paliativní péče / MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

18.30 - 21.00 Večeře a společenský večer (Restaurace Praha Top Hotel)

Sobota / 6. října

Právní úskalí paliativní péče / JUDr. Barbora Vráblová, M.A.

Tipy paliativní geriatrie / MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Delirium / MUDr. Irena Závadová
Anorexie a kachexie / Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. 
Poruchy spánku / MUDr. Kateřina Menčíková

Klinická praxe II. / MUDr. Irena Závadová

V tomto bloku budou srozumitelnou formou představeny výsledky nejzajímavějších světových studií z oblasti paliativní péče, které byly 
publikovány v roce 2017.

State of the art / MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., PhDr. Martin Loučka, Ph.D., MUDr. Adam Houska

10.30 - 11.00 Přestávka na kávu

Dětská paliativní péče / MUDr. Mahulena Mojžíšová

9.00 - 10.30 V. blok

Předání ceny za příkladnou praxi v paliativní péči
Paliativní péče: moderní inovace nebo návrat ke kořenům? / MUDr. Zdeněk Bystřický
Vize a úkoly pro paliativní medicínu v ČR / MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Ukončení, pozvánka na konferenci 2019

* Změna programu vyhrazena

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 / Mgr. Petra Keřková petra@ahou.cz / +420 603 705 911

11.00 - 12.30 II. Plenární přednášky

Nejčastější chyby v medikacích - pohled klinického farmaceuta / PharmDr. Jana Gregorová, Mgr. Irena Murínová

7.45 - 8.45 IV. blok

Paliativní péče v nemocnici III (*ESF) / MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

16.30 - 18.00 III. blok

Registrace na www.ahou.cz/paliativnikonference



Workshop

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 / Mgr. Petra Keřková petra@ahou.cz / +420 603 705 911

Registrace na www.ahou.cz/pkworkshopy

Komunikace o prognóze / pátek / 11.30 / Salonek 1
MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, Praha / MUDr. Adam Houska, Cesta domů, Centrum paliativní péče, Praha
Jak dobře komunikovat o prognóze s nemocným a jeho blízkými. Jak odpovídat na otázku "Doktore, kolik času mi zbývá?". Co když se 
nemocný neptá? A jak dobře postupovat, když v rámci rodiny existují zcela odlišné pohledy a potřeby?

Komunikace o (ne)resuscitaci / pátek / 11.30 / Salonek 2
MUDr. Ondřej Kopecký, Centrum paliativní a podpůrné péče, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Každý lékař a zdravotník se opakovaně učí, jak provádět resuscitaci. Nikdy se ale neučil, jak komunikovat s pacientem situace, kdy 
prováděna nebude. Přesto je kardiopulmonální resuscitace je prováděna jen u malé části pacientů umírajících ve zdravotnických 
zařízeních.Komunikační workshop zprostředkuje tipy pro vedení takto komplikované komunikace, umožní praktický nácvik a představí 
relevantní data k problematice.

Komunikace o ukončení protinádorové léčby  / pátek / 14.30 / Salonek 1
MUDr. Lukáš Pochop, Masarykův onkologický ústav, Brno / MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Brno 
Ukončení protinádorové léčby a přechod na symptomatický paliativní přístup je z komunikačního hlediska  jedním z nejnáročnějších 
přechodů v průběhu onkologické léčby.  Mění se kontext, je nutné nově pojmenovat cíle léčby a péče.  V rámci interaktivního semináře 
budou prezentovány praktické tipy, jak o ukončení protinádorové léčby  s pacientem  a jeho blízkými komunikovat, jak pracovat na plánu 
paliativní péče a jaká rizika a pasti s sebou tento proces nese.

Jak komunikovat o hospicové péči / pátek / 16.30 / Salonek 2
MUDr. Zuzana Křemenová, FN Královské Vinohrady, Praha / Mgr. Kateřina Ledererová, FN Královské Vinohrady, Praha
Workshop se praktickým způsobem zabývá komunikací s pacientem a jeho rodinou v situaci, kdy je mu nabízena hospicová péče.
Důraz je kladen na emoční, komunikační a etickou problematiku, která je s tím spojená.

Pacient se srdečním selhání v paliativní péči / pátek / 14.30 / Salonek 2
MUDr. Martin Gřiva, Ph.D., Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Dr. iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D., Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Pokroky v akutní kardiologii a využití různých přístrojů u pacientů s chronickým srdečním onemocněním s sebou přináší situace, které 
jsou novou výzvou pro kardiology, paliatry i český právní systém, jenž na tuto problematiku není zcela připraven. Kde končí možnosti 
kardiologie, kde se otevírá prostor pro paliativní péči, jaké problémy přináší implantace jednotlivých přístrojů v závěru života, jaké jsou 
limitace českých zákonů v této oblasti, co je již z pohledu českého práva tzv. “za hranou” nebo jaký hrozí postih, jsou nějaké vyhlídky do 
budoucna…? I na tyto otázky se pokusí workshop odpovědět.

“Je můj zármutek normální”? Podpora a edukace pozůstalých. / sobota / 7.45 / Salonek 1
Mgr. Veronika Drnková, Cesta domů, Praha
Workshop se zaměřuje na způsoby, kterými lze podpořit a zároveň edukovat pozůstalého, který má pochybnosti o normalitě prožívání 
zármutku bezprostředně po ztrátě a s časovým odstupem. Pracovat budeme formou příkladů klientů ve fázi akutního zármutku                    
v porovnání s klienty ve fázi perzistentního/komplikovaného zármutku. V rámci společné diskuze identifikujeme rizikové faktory                    
a navrhneme postup práce s jednotlivými klienty. 

Mezioborová komunikace / pátek / 16.30 / Salonek 1
MUDr. Ondřej Kopecký, Centrum paliativní a podpůrné péče, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Úlohou paliatra zejména při časné intervenci jsou kromě dobré symptomové intervence zejména anticipace průběhu onemocnění              
a příprava plánu pro zhoršení stavu, podpora pacienta při formulaci léčebných cílů a preferencí a zajištění adekvátní návaznosti péče        
a podpory v kontextu pokročilého onemocnění. Logickou součástí je pak schopnost vést odbornou komunikaci s dalšími ošetřujícími 
obory a nalézt konsensus na způsobu poskytované péče. Workshop mezioborové komunikace poskytne tipy, jak vést komunikaci                 
s kolegy z ostatních klinických oborů, tak aby byla efektivní a současně respektovala specifické potřeby pacientů i jednotlivých 
ošetřujících zdravotníků. Součástí workshopu je praktický nácvik založený na reálných kazuistikách.

Úhradový mechanismus 926 - jak na něj? / sobota / 7.45 / Salonek 2
MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, Praha
Co to vlastně vůbec mobilní/domácí hospic je? Co všechno musí poskytovatel mobilní specializované paliativní péče splňovat, aby mohl 
žádat o úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění?

Názory pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich rodin na péči na konci života / sobota / 9.30 / Salonek 1
PhDr. Mgr. Radka Kozáková, Ph.D.


