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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 18. až 19. října 2019 v kongresovém centru Clarion Congress hotelu v Olomouci.

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 paliativní a hospicové 
péče. Tradičně se budeme věnovat novinkám v paliativní léčbě nejčastějších symptomů, diskusi klinických kazuistik, 
specifikům paliativního ošetřovatelství, ale také podpoře pozůstalých nebo etickým a právním dilematům.

Na konferenci vystoupí několik zahraničních hostů. Významná část programu bude věnovaná rozvoji paliativní péče v 
nemocnicích, kde v současné době probíhají projekty podpořené Nadačním fondem Avast a Ministerstvem zdravotnictví 
ČR. Věnovat se budeme také mobilní specializované paliativní péči a hospicové péči. Součástí programu budou jako 
obvykle interaktivní workshopy věnované specifickým tématům komunikace a řešení etických dilemat. Dva programové 
bloky budou věnovány vybraným přihlášeným příspěvkům. Kromě toho bude letos poprvé možnost prezentovat výsledky 
svého výzkumu a klinické práce formou prezentace nebo posterů. Vždy nás těšilo, že je konference pro účastníky také 
příjemnou společenskou událostí, příležitostí k setkání s kolegy a přáteli a společnému budování „paliativní obce“. Jsem si 
jist, že vás odborný program konference zaujme a účast na konferenci inspiruje a povzbudí ve vaší práci.

Těším se na setkání s vámi.

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

Akreditace — Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je garantována ČAS.

Clarion Congress Hotel Olomouc

Jeremenkova 36, 779 00

tramvajová zastávka: "Hlavní nádraží" – 1, 2, 4, 6, 7 (u hotelu)

autobusová zastávka: "Hlavní nádraží" – bus 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 41, 11 (u hotelu)

vlakové nádraží: "Hlavní nádraží" (přímo před hotelem)

* V případě nepřijetí abstraktu k prezentaci bude účastník přeřazen do odpovídajícího tarifu bez aktivní účasti.
** Tarif pro studenty je k dispozici pouze do vyčerpání 50 registrací a pouze do 30.6.

Registrace / platba do

Lékař člen ČSPM ČLS JEP

Lékař

Lékař / aktivní účast *

Nelékař člen ČSPM ČLS JEP

Nelékař

Nelékař / aktivní účast *

Student **
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Informace pro účastníky - Ahou Public Relations, s.r.o., kontaktujte nás v pracovní dny od 9.00 do 17.00                         
Mgr. Sabina Špalková / +420 737 449 393 / sabina@ahou.cz. Registrace online na ahou.cz/paliativnikonference.

PROGRAM

— Pátek 18. 10. 2019

— Zahájení a plenární přednášky 9.00 - 10.30

Zahájení konference

Perspektivy hospicové péče pro 21. století / Jan Noble, MSc

Možnosti a úskalí spolupráce paliativního týmu a primárních týmů v nemocnicích / Zahraniční host

Moderovaná diskuse s přednášejícími / Garant: M. Loučka

— Coffee break 10.30 - 10.50

— Paralelní přednáškové bloky 10.50 - 12.20

Lůžkové hospice / Garant: M. Marková

Projekt MZ na podporu MSPP / Garant: P. Svoboda

Dětská paliativní péče / Garant: M. Mojžíšová

Spirituální péče / Garant: A. Šourková

— Oběd 12.20 - 14.00

— Paralelní přednáškové bloky 14.00 - 15.30

Kazuistický blok / Garant: K. Rusinová

Projekt MZ na podporu MSPP / Garant: P. Svoboda

5 nejvýznamnějších publikací o paliativní péči za poslední rok / Garant: Z. Křemenová

Paliativní  péče v základních lékařských oborech. Spolupráce paliatra a oborového / Garant: Szonowská 
specialisty(interna, neurologie, intenzivní péče)

— Coffee break 15.30 - 15.50

— Paralelní přednáškové bloky 15.50 - 17.10

Paliativní péče v nemocnicí / Garant: O. Kopecký

Kostní nádorová nemoc a její komplikace / Garant: O. Sláma

Přihlášené příspěvky I / Garant: E. Hegmonová

Psychická adaptace na závažné onemocnění / Garant: M. Loučka

— Valná hromada ČSPM 17.15 - 18.00

— Společenský večer - 18.00 - 22.00 / Restaurace hotel Clarion
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Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214, v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí 
paliativní péče. Projekt si klade za cíl zlepšit péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistit zdravotní péči na náležité odborné úrovni a zlepšit kvalitu života nevyléčitelně 
nemocných a umírajících v domácím prostředí v ČR. Smyslem projektu je umožnit umírajícím dožít, zemřít v domácím prostředí v přítomnosti blízkých bez nutnosti převozu do 
nemocničních zařízení v samém závěru života. Vstup na bloky ESF je zdarma.

PROGRAM

— Sobota 19. 10. 2019

— Paralelní tematické bloky 8.00 - 8.45

Paliativní péče v Olomouckém kraji (regionální setkání poskytovatelů) / Garant: J. Hálek

Klinické a etické aspekty paliativní sedace / Garant: J. Matějek

Paliativní péče na zdravotně sociálním pomezí (ve spolupráci se Společností lékařů / Garant: L. Kabelka

v zařízeních sociálních služeb)

Výuka paliativní medicíny na lékařských fakultách / Garant: O. Sláma

Sociální práce v paliativní péči / Garant: J. Prokopová

Užívání alternativní léčby u terminálně nemocných / Garant: M. Kouba

— Coffee break 8.45 - 9.00

— Paralelní přednáškové bloky 9.00 - 10.30

Rozvoj paliativní péče na regionální úrovni. Krajské koncepce / Garant: M. Mojžíšová

Přihlášené příspěvky II / Garant: M. Kouba

Paliativní péče v primární péči (ve spolupráci se SVL ČLS JEP) / Garant: A. Houska

Co je péče "lege artis" o umírajícího pacienta? / Garant: R. Slámová

— Přestávka 10.30 - 10.45

— Paralelní přednáškové bloky 10.45 - 12.15

Plenární přednášky / Garant: O. Sláma

Plenární program: Je utrpení v závěru života, které neumí zmírnit ani paliativní péče, důvodem k přípustnosti 
eutanázie? Panelová diskuse stoupenců PRO a PROTI

Závěr konference

— Oběd (pro objednané) 12.15 - 13.30

Vstup na odborné přednášky

Páteční oběd a večeře, coffee breaky po oba dva dny

Výukové materiályLékař člen ČSPM ČLS JEP

Nad rámec registračního poplatku / platba do

Páteční večeře pro doprovod

Sobotní oběd

4. 10. 2019

250 Kč

250 Kč

V rámci registračního poplatku


