II. ODBORNÁ HOSPICOVÁ KONFERENCE
Plzeň - 22. září 2016

společně zvládneme víc
pořádá Plzeňská diecéze Církve československé husitské pod záštitou
hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka

Eutanázie anebo hospicová péče; Společnost výkonu a krize; Význam humoru v hospicové péči
Specifika hospicové péče u dětí; Psychoterapeutická podpora při umírání; Společně zvládneme víc
Přednášející:
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.; doc. Ing. Ilona Švihlíková Ph.D; PhDr. Robert Huneš;
Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.; Bc. Bronislava Husovská, DiS; ThDr. Filip Štojdl

www.ccshplzen.cz

Vážení a milí přátelé,
dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na druhý ročník hospicové konference, která se i letos bude věnovat
ožehavým tématům doprovázení umírajících.
Je mi velikou ctí a radostí, že i letos přivítáme na naší konferenci vážené a milé hosty. Pan profesor Pavel
Pafko přednese svůj příspěvek na téma eutanázie a hospicové péče. Ekonomka a publicistka Ilona Švihlíková
promluví o vnímání naší současné společnosti. Ředitel prachatického hospice Robert Huneš nás zasvětí do
významu humoru v hospicové péči. Psycholožka Laura Janáčková nás seznámí s postupy psychoterapeutické
podpory umírajících. Ředitelka domácího hospice Ondrášek nás uvede do problematiky doprovázení
umírajících dětí a mladistvých.
Z uvedené škály témat, kterým se na letošní konferenci chceme věnovat, je patrné, že půjde o zajímavé a
poutavé setkání, které nás může v mnohém obohatit.
Podtitulem II. Odborné hospicové konferenci v Plzni je „Společně zvládneme víc“. Chceme tím vyjádřit naše
přesvědčení, že česká společnost se již nesmí více atomizovat. Věřící i nevěřící lidé musí začít spolupracovat
na proměně společnosti v komunitu, která je otevřená, zná své možnosti a limity, je ochotná navzájem se
podporovat a začít vnímat, že jeden potřebuje druhého. Že i slabí, nemocní, handicapovaní i další nás
mnohému učí a naší povinností je poskytnout jim v této zemi důstojné místo, bezpečí a podporu.
Těším se na setkání s Vámi.

ThDr. Filip Štojdl, biskup plzeňský
Církve československé husitské
V Plzni 3.6.2016
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Program:
8.00

registrace účastníků

9.00

Úvodní slovo, ThDr. Filip Štojdl

9.10

Psychoterapeutická podpora při umírání, Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

10.00

Specifika hospicové péče u dětí, Bc. Bronislava Husovská, DiS

11.15

Význam humoru v hospicové péči, PhDr. Robert Huneš

12.45

přestávka na oběd a možnost osobních rozhovorů

14.00

Eutanázie anebo hospicová péče, Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

15.00

Společnost výkonu a krize - soudržnost společnosti v krizi, doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D

16.00

Společně zvládneme víc, ThDr. Filip Štojdl

16:30

Ukončení konference
Pro diskuzi, dotazy a komentáře účastníků je prostor po každém příspěvku.
Konference je akreditována v systému vzdělávání zdravotnických pracovníků (ČAS).

www.ccshplzen.cz

II. ODBORNÁ HOSPICOVÁ KONFERENCE
Plzeň - 22. září 2016

společně zvládneme víc

Přednášející:
ThDr. Filip Štojdl, biskup Plzeňské diecéze Církve československé husitské – od roku 1998 je činný jako
duchovní, v roce 2012 přijal biskupské svěcení. 10 let se věnoval sociální a kaplanské službě a dosud je
aktivním přednášejícím v oblasti spirituální péče o umírající.
doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie; autorka knih o vztazích a
komunikaci - zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, psychologií u onkologických
pacientů, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování.
Bc. Bronislava Husovská, DiS., ředitelka Mobilního hospice Ondrášek. V roce 2009 získala ocenění „Sestra
roku“. Absolvovala stáž a speciální kurz dětské domácí paliativní péče ve Varšavě. Specializuje se na péči o
nevyléčitelně nemocné dětské a mladistvé pacienty; přednáší o hospicové a paliativní péči.
PhDr. Robert Huneš, Ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. v Prachaticích, prezident Asociace
poskytovatelů hospicové a paliativní péče ČR. Člen Akademického výboru ČKA v Praze, jednatel občanského
sdružení Krajina – sdružení pro péči o krajinu a ochranu památek Vodňanska.
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., český břišní a hrudní chirurg - v letech 1992–2010 přednosta III. chirurgické
kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice Motol. V prosinci 1997 provedl první transplantaci
plic na území České republiky. V roce 2013 byl vyznamenán prezidentem České republiky medailí Za zásluhy.
doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D, docentka v oboru mezinárodní ekonomie - věnuje se zkoumání globalizace
a propojení politiky a hospodářství. V roce 2010 založila občanskou iniciativu Alternativa Zdola, která se
snaží podpořit větší zapojení občanů do veřejného dění. Je aktivní publicistkou a analytičkou.
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Základní informace o konferenci
Konference je věnována profesionálům v oblasti doprovázení umírajících
Datum konání
Místo konání

Čtvrtek 22. září 2016, od 9.00 do 16.00
Plzeň, Angelo Hotel Pilsen (U Prazdroje 6, Plzeň)
http://www.vi-hotels.com/cz/angelo-pilsen/

Určeno pro









pracovníky hospiců, mobilních i stacionárních
lékaře a zdravotní sestry v soukromých ordinacích, klinikách a nemocnicích
pracovníky odborů sociálních a zdravotnických služeb, magistrátů, městských i obecních úřadů
pracovníky v domovech pro seniory a pečovatelských domech
pracovníky nadací podporující hospicovou péči
studenty a vyučující lékařských a sociálních oborů
pracovníky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních služeb
pracovníky zdravotních pojišťoven

Proč se konference zúčastnit






navázání kontaktů s kolegy s jiných zařízení se stejným nebo podobným posláním
setkání se zajímavými osobnostmi z veřejného a neziskového prostředí České republiky
načerpání inspirace pro práci i seberealizaci
získání aktuálních informací
akce je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání České asociace sester – 4 kredity

www.ccshplzen.cz
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Účastnický poplatek a registrace
Účastnický poplatek zašlete na účet 200 065 93 22 / 2010, VS vaše telefonní číslo uvedené v návratce
Cena při platbě do 15. července 2016
Cena při platbě do 21. září 2016:
Cena při platbě na místě 22. září 2016:

600,- Kč
700,- Kč
800,- Kč

Poplatek je nevratný. V případě neúčasti je možnost vyslat náhradníka (nutno písemně oznámit).
Registraci na konferenci zasílejte na e-mailovou adresu kancelar@plzenskadiecese-ccsh.cz nebo na poštovní
adresu Plzeňská diecéze Církve československé husitské, Husova 1, 301 24 Plzeň. Registrace Vám bude po
přijetí platby na výše uvedený účet potvrzena a doklad o platbě vystaven.
Účastnický poplatek zahrnuje oběd formou rautu a coffeebreak během konference
Příjezd na místo konání konference
Vlakem: 300m od vlakového nádraží Plzeň Hlavní nádraží – nádražním podchodem směr Šumavská ulice
Autobusem: z Centrálního autobusového nádraží (CAN) v Plzni jede tramvaj č. 2 (z CAN Skvrňanská do stanice
Hlavní nádraží), trolejbus č. 11 (z CAN Tylova do stanice Hlavní nádraží) a autobus č. 28 (z CAN Husova do
stanice U Prazdroje)
Autem: hotel se nachází na průsečíku hlavních tahů městem. Parkování u hotelu nebo na městských
parkovištích (za poplatek)
Jakékoliv další informace Vám rádi poskytneme. Neváhejte nás kontaktovat.
Mgr. Lenka Hanusová, ředitelka Úřadu Plzeňské diecéze CČSH
e-mail kancelar@plzenskadiecese-ccsh.cz, mobil 775 541 400
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Partneři konference
Diakonie a misie Církve československé husitské
Domácí hospic Athleas v Písku – středisko DaM CČSH
Hospic svatého Lazara v Plzni
Mediální partneři konference
Český rozhlas Plzeň
Plzeňský deník
Český Zápas
Sponzoři konference
Eva Zemanová – Poradna pro výživu Písek
Společnost RITAS, s.r.o.
Finanční podporu konferenci poskytli
Plzeňský kraj
Nadační fond Umění doprovázet
Církev československá husitská
Za poskytnutou podporu všem našim partnerům a sponzorům děkujeme.

www.ccshplzen.cz

PLZEŇSKÁ DIECÉZE
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
Jsme jedna z šesti diecézí CČSH působících na území České a Slovenské republiky.
Naším cílem je vytvářet společenství církve, které je otevřeno všem hledajícím a potřebným.
Vedle svátostné služby (křest, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, biřmování, manželství a kněžství)
usilujeme o to, aby se v naší zemi zlepšily podmínky pro nemocné, vyloučené, handicapované a umírající.
Tato služba podle našeho názoru musí být otevřena všem lidem bez rozdílu.
„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé“, řekl kdysi teolog a mučedník německého fašismu
Dietrich Bonhoeffer. I proto usilujeme o to, abychom naše hmotné i duchovní možnosti investovali
sociálním směrem. Hospicová konference, podpora vzniku domácích hospiců v krajských a okresních
městech, spolupráce s dalšími církvemi a organizacemi, to je zatím jen skromný začátek služby veřejnosti,
kterou bychom chtěli v budoucích letech dále rozvíjet.

www.ccshplzen.cz

