
5. regionální konference 
paliativní péče v Brně 2022

PALIATIVNÍ PÉČE
HLEDÁNÍ SPOLEČNÝCH CEST

10. 11. 2022 | Nová radnice, Brno

Letošní již pátý ročník regionální konference paliativní péče v Brně má podtitul HLEDÁNÍ 
SPOLEČNÝCH CEST. Název vyjadřuje snahu o spolupráci mezi různými poskytovateli zdravotní 
a sociální péče, a také hledání společné řeči pacienta, jeho blízkých a odborných specialistů 
i odborníků v rámci mezioborové spolupráce. Ptát se, naslouchat, rozumět si, sdílet příklady 
dobré praxe – to vše nás může obohatit a pomoci nám poskytovat lepší péči.

08:00–09:00 hod. prezence účastníků
09:00–09:20 hod. zahájení konference, úvodní slovo, pozdravy hostů

09:20–10:40 hod. I. programový blok

09:20–09:50 hod.	 Paliativní	péče	v	Jihomoravském	kraji	–	datová	reflexe	a	naplňování	
koncepce	JMK	| MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.

09:50–10:10 hod.	 Co	se	povedlo	na	Vysočině	 | Ing. Soňa Měrtlová
10:10–10:30 hod.	 Perspektivy	a	výzvy	lůžkové	hospicové	péče | MUDr. Lucie Světláková
10:30–10:40 hod. diskuse

10:40–11:10	hod.	 coffee	break

11:10–12:30 hod. II. programový blok

11:10–11:40 hod. Jak	podpořit	důstojnost	člověka	v	závěru	života | PhDr. Martin Loučka, PhD.
11:40–12:10 hod. Současné	výzvy	v	nemocniční	paliativní	péči | MUDr. Kateřina Rusinová, PhD.
12:10–12:30 hod. Spolupráce	MSPP	a	domovů	pro	seniory	v	Brně | MUDr. Regina Slámová

12:30–13:30	hod.	 oběd

PROGRAM	KONFERENCE	



	 Odpolední	tematická	diskusní	setkání

13:30–16:00	hod.	 I.	Paliativní	péče	v	nemocnici (Zastupitelský sál radnice MČ Brno-střed)

Specializovaná paliativní péče v nemocnici může mít několik forem. Jako zvláště zajímavá a efektivní se 
v zahraničí, a v posledních letech také v České republice, ukazuje forma konziliárního týmu paliativní 
péče; další formou jsou specializovaná lůžková oddělení v rámci nemocnic. V rámci tohoto odpoledního 
workshopu budou prezentovány zkušenosti s těmito formami paliativní péče a budou nastíněny oblasti 
dalšího rozvoje paliativní péče v nemocničním prostředí.

13:30–13:50 hod. Paliativní konzilia v prostředí ARO, JIP  | MUDr. Kateřina Rusinová, PhD.
13:50–14:10 hod. Koncept péče o závazně chronicky nemocné v nemocnici FNuSA | MUDr. Ladislav 

Kabelka, PhD.
14:10–14:30 hod. Oddělení paliativní péče v nemocnici  | S. M. Přemysla MUDr. Pavlína Marková
14:30–14:50 hod. diskuse
14:50–15:10 hod. přestávka
15:10–15:25 hod. Role ambulance paliativní medicíny v nemocnici | MUDr. Ondřej Sláma, PhD.
15:25–15:40 hod. Spolupráce nemocnice a MSPP ve Znojmě  | MUDr. Hana Miličková
15:40–16:00 hod. diskuse

13:30–16:00	hod.	 II.	Paliativní	péče	v	pobytových	zařízeních	sociálních	služeb (Nová radnice, 
Sněmovní sál)

Odpolední workshop zaměřený na otázky: Jak a kdy a komu nabízet paliativní péči v domovech 
pro seniory, jaké již máme zkušenosti z praxe, jaké jsou možnosti a výhody spolupráce sociálních 
a zdravotních služeb pro klienty domova, proč a jak plánovat péči o klienta.

13:30–13:40 hod. Úvod, pozdravy hostů
13:40–13:55 hod. Personální zajištění paliativní péče v domově pro seniory (naše zkušenosti 

z programu podpořeného nadačním fondem Abakus) | Ing. Iva Valentová
13:55–14:15 hod. Rozvoj paliativní péče v domově pro seniory s podporou dotace JMK | 

Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA, Mgr. Eva Kalová
14:15–14:35 hod. Zkušenosti s rozvojem paliativní péče v domově pro seniory s podporou 

nadačního fondu Abakus | Dr. Jiří Valnoha, Bc. Marta Škubalova
14:35–15:00 hod. diskuse
15:00–15:15 hod. přestávka
15:15–15:45 hod. Proces plánování budoucí péče v domově pro seniory | Mgr. et Mgr. Karolína 

Pechová
15:45–16:00 hod. diskuse

13:30–16:00	hod.	 III.	Dětská	paliativní	péče (Nová radnice, Malý zasedací sál „Podkova“)

Přednášky v rámci tohoto odpoledního workshopu budou zaměřeny na průběh péče o dítě s život 
limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním a jeho rodinu – jakou péči dítě a rodina potřebuje 
v jednotlivých fázích života dítěte, jak nejlépe předávat dítě/rodinu do péče následných služeb a proč je 
důležitý plán péče.

13:30–13:40 hod. Úvodní slovo
13:40–14:00 hod. Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující 

diagnózou a jejich rodiny | Mgr. Jiří Krejčí
14:00–14:20 hod. Nemocniční paliativní tým FN Brno, dětská nemocnice | MUDr. Tomáš 

Jimramovský
14:20–14:40 hod. Centrum provázení Brno | Ing. Bc. et Bc. Monika Kolková, Bc. Romana Vyskočilová
14:40–15:00 hod. přestávka
15:00–15:20 hod. Odlehčovací služby – nezbytná součást dětské paliativní péče | Mgr. Radka 

Vernerová
15:20–15:40 hod. Perinatální paliativní péče | Kateřina Hájková Klíčová
15:40–16:00 hod. diskuse


