Milé kolegyně, milí kolegové,
jako každý rok pro Vás připravujeme celostátní konferenci a těšíme se, že se s Vámi setkáme v Ostravě v termínu 24.-25.
září 2022.
Paliativní medicína a péče o nemocné s pokročilou nemocí i osoby v závěru života se v posledních letech intenzivněji
dostávají do povědomí laické i odborné veřejnosti. Komunitu specialistů v našem oboru tento fakt přivádí do nových
situací. Pojmenovávají se kompetence jednotlivých profesí a standardy různých forem služeb, paliativní medicína se
stává pevnou součástí vzdělávání ve zdravotnických oborech, ve spolupráci s příslušnými úřady jsou formulovány
koncepční a strategické rozvojové dokumenty, čteme periodikum o paliativní medicíně v českém jazyce, řada aktivit je
významně podpořena štědrými filantropy. Období nadšeneckého a obětavého rozvoje izolovaných aktivit je postupně
proměňováno v systémové nastavování parametrů, kapacit a zodpovědností jednotlivých forem a podob paliativní péče.
Klíčovým faktorem pro další dobrý rozvoj našeho oboru je nyní rozšiřování komunity vzdělaných specialistů. Důležitou
součástí je také odvaha nacházet společnou řeč a hledat cesty, které pomohou proměňovat péči o závažně nemocné.
Přál bych nám všem, aby výroční konference byla pro nás inspirací, příležitostí a prostorem pro zvyšování odbornosti i
prohlubování kolegiality.
Jménem vedení České společnosti paliativní medicíny Vás všechny zvu na letošní konferenci a těším se na setkání s
Vámi.

MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM ČLS JEP

PROGRAM
Program konference je tvořen paralelními bloky, které jsou složeny z vyzvaných přednášek i příspěvků od účastníků.
Můžete se těšit na 20 tematických bloků, plenární přednášky s účastí zahraničního řečníka, panel kazuistik z praxe, odborná
sdělení kolegů v paliativě, workshopy a doprovodný program sebepéče.
Vybraná sdělení, na která se můžete těšit:
Lůžkové hospice / prim. MUDr. Lucie Světláková
State of the art: Nejvýznamnější publikace uplynulého roku / MUDr. Michal Kouba, doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Sekce etiky / MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
Spiritualita a existenciální utrpení / Bc. Vítězslav Vurst
MZ ČR: Paliativa II (podpora mobilní hospicové péče) / Petr Hladík
Geriatrická sekce / MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.
Prognózování / MUDr. Zuzana Křemenová
Nemocniční paliativní péče / prim. MUDr. Ondřej Kopecký
Výzvy v symptomové léčbě I: Psychiatrické symptomy v paliativní péči / prim. MUDr. Irena Závadová
Perinatální paliativní péče / MUDr. Jan Hálek, Ph.D.
Výzvy v symptomové léčbě II: Kachexie, nechutenství a únava / doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Právní problematika / JUDr. Barbora Steinlauf, M.A., Ph.D.
Paliativní péče na ZZS / Mgr. Marek Uhlíř

CENÍK REGISTRACE
Registrace na místě nebude možná

Platba do

30. 6. 2022

31. 8. 2022

Lékař člen ČSPM ČLS JEP

2 500 Kč

3 500 Kč

Lékař

2 900 Kč

3 500 Kč

Lékař / aktivní účast *

0 Kč

0 Kč

Nelékař člen ČSPM ČLS JEP

1 700 Kč

3 500 Kč

Nelékař

2 100 Kč

3 500 Kč

Nelékař / aktivní účast *

0 Kč

0 Kč

Student **

1 000 Kč

3 500 Kč

Příspěvek s posterem

1 700 Kč

1 700 Kč

* Kategorie pro vyzvané přednášky nebo vybrané přihlášené příspěvky
** Tarif pro studenty je k dispozici pouze do vyčerpání 50 registrací a pouze do 30. 6. 2022
Kompletní ceník naleznete na webových stránkách www.ahou.cz/paliativní konference

Místo konání a ubytování
Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava - jih
Rezervace ubytování je možná přes registrační formulář. Pro více informací navštivte webové stránky www.ahou.cz paliativnikonference

Akreditace
Odborný garant / MUDr. Irena Závadová, místopředsedkyně ČSPM ČLS JEP.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Ohodnocení ČLK za pasivní účast: 12 kreditů, aktivní účast: 19
kreditů.

Kontakt pro účastníky
Ahou – partner in education
Mgr. Sabina Špalková / +420 737 449 393 / sabina@ahoupr.cz
Eliška Márová / +420 737 378 623 / eliska@ahoupr.cz
Online registrace na www.ahou.cz/paliativnikonference
Projekt byl realizován za finanční podpory nadačního fondu Abakus - nadačního fondu zakladatelů Avastu.
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