
PALIATIVNÍ PÉČE JAKO SOUČÁST MODERNÍ MEDICÍNY

Program semináře:

dne 23. března 2016 od 10.00 do 14.00 hodin

 
v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 

Václavské náměstí 31, Praha 1 (v průchodu)

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Vás srdečně zve na seminář s workshopem na téma

Vstup zdarma po zaslání vyplněné přihlášky na ricarova@vdv.cz

Přihlašování probíhá do 15. 3. 2016

 

10:00 - 10:15 Zahájení semináře, představení lektorů

   

10:15 - 11:45  PhDr. Martin Loučka, Ph.D. 

   Co lidé potřebují v závěru života?

   

11:45 - 12:15 Polední občerstvení

   

12:15 - 13:45  Prim. MUDr. Irena Závadová 

   Co vše můžeme léčit u nevyléčitelně nemocných a umírajících?

   

13:45 - 14:00 Vyhodnocení, závěr semináře



 

Vedoucí zdravotního týmu mobilního hospice Cesta domů, kde zodpovídá za 
náležitou odbornou úroveň poskytované zdravotní péče. Pracuje v klinickém 
prostředí s pacienty a jejich rodinami, kterým poskytuje specializovanou palia-
tivní péči. Slouží pohotovostní služby, věnuje se lékařům-stážistům. Pracuje 
také v internetové poradně na www.umirani.cz. Vede subkatedru paliativní 
medicíny při Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví a na 

1. lékařské fakultě se podílí na výuce mediků.prim. MUDr. Irena 
Závadová

Ředitel Centra paliativní péče v Praze a odborný asistent oddělení lékařské 
psychologie na 3. lékařské fakultě UK. Věnuje se rozvoji výzkumu a vzdělávání 

v paliativní péči, přednáší a publikuje u nás i v zahraničí. Vystudoval psycholo-
gii, PhD z klinického výzkumu získal na lékařské fakultě Lancaster University 

v Anglii. Absolvoval stáž na VU Medical Center v Amsterdamu a jako stipendista 
Fulbrightovy komise působil na Mount Sinai School of Medicine v New Yorku. 

Získal prestižní ocenění Evropské asociace paliativní péče pro mladé vědce. 
Jako externí psycholog spolupracuje s mobilním hospicem Cesta domů.

PhDr. Martin Loučka, 
Ph.D.

ANOTACE 
K PŘEDNÁŠKÁM A 

WORKSHOPŮM

Co lidé potřebují v závěru života?

Když mluvíme o paliativní péči, často je jako klíčový koncept zmiňována kvalita života. 

Ta by měla vést zdravotníky a další pomáhající profesionály při rozhodování, jakou 

léčbu nebo péči danému pacientovi v závěru života poskytnout. Co ale kvalita života 

opravdu znamená a jak si lidé představují, že by chtěli umírat? Těmto otázkám a tomu, 

jak na ně odpovídá paliativní péče, se budeme věnovat v první části semináře.

Co vše můžeme léčit u nevyléčitelně nemocných a umírajících?

V porovnání s technologickou, superspecializovanou medicínou dneška se může 

paliativní péče zdát jako pouhé odstoupení od léčby a ponechání pacienta jeho 

osudu. Nic však není vzdálenější realitě. Paliativní a hospicové týmy musí zvládat 

velmi komplikované problémy zdravotního i psychosociálního charakteru a často řeší 

unikátní výzvy, pramenící ze snahy zachovat nejvyšší možnou kvalitu péče a zároveň 

vyhovět speci�ckým přáním a představám pacientů, kteří před sebou mají poslední 

dny a týdny svých životů. V druhé části semináře se dozvíme, co vše můžou hospice 

nabídnout pacientům a jejich rodinám a jak se jejich služby liší od možností nemocnic 

nebo agentur domácí péče.

Seminář je realizován v rámci projektu SALZBURG SEMINARS. Bližší informace o projektu naleznete na: 
www.vdv.cz | www.facebook.com/vybor.dobre.vule


