Každý poskytovatel zdravotních služeb by měl mít ve svém týmu pracovníka, který bude hlouběji
rozumět otázkám etiky a práva a bude umět konflikty, které názorová různost v této oblasti přináší.
Smyslem tohoto požadavku je posilovat autonomii pacienta, bránit morálnímu distresu personálu
a snížit množství stížností na poskytování péče. Ukazuje se, že je stále naléhavějším úkolem českého
zdravotnictví práce s etickými problémy, které vyvstávají jednak v každodenní péči o pacienty.
V zahraničí je tímto nástrojem etické poradenství.
Pokud se etické poradenství zavede, má zhruba tři okruhy měřitelných efektů:
1.
2.
3.

Lepší kvalita péče o pacienty, nižší náklady, kratší délka pobytu na JIP, při stejné mortalitě.
Stabilnější, spokojenější a efektivnější personál, méně syndromu vyhoření, snazší nábor
personálu.
Nemocnice má méně soudních sporů, z nichž pocházejících finančních závazků a má také
lepší mediální obraz.

Absolvent kurzu bude umět:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpoznat a reflektovat etický problém,
moderovat proces hledání etického řešení,
poskytovat praktickou pomoc při řešení etického problému,
rozpoznat význam a potřebu etického poradenství ve vlastní organizaci,
budovat a rozvíjet struktury etického poradenství v tom typu organizace, ve kterém pracuje.

Rozsah kurzu 9 dní v průběhu celého roku 72 hodin (1 hodina = 45 minut) + 1 den závěrečná zkouška.
Kurz je otevřen pro 12 účastníků a je určen pracovníkům nemocnic, případně hospiců, mobilních
hospiců, se zájmem založit a poskytovat etické poradenství, typicky lékaři, nelékařský zdravotnický
personál, právník, psycholog, duchovní, sociální pracovník, pracovníci managementu.
Termíny kurzu:

1. 2. 2019, 8. 3. 2019, 26. 4. 2019, 17. 5. 2019, 14. 6. 2019, 13. 9. 2019, 11. 10. 2019,
15. 11. 2019, 13. 12. 2019 (vždy pátek 9.00 - 16.00)
24. 1. 2020 – závěrečné hodnocení (mimo uvedené termíny bude fakultativní
setkání na téma Medicína pro nezdravotníky)

Kurz je možné absolvovat pouze v celku a pro úspěšné absolvování kurzu je povolena jedna absence.
Cena kurzu je 12 000 Kč bez DPH (možné uhradit jednorázově, anebo ve 3 splátkách). Kurzovné
zahrnuje lektorné, tištěné materiály a občerstvení. Přihlásit se je možné prostřednictvím webových
stránek České společnosti paliativní medicíny: www.paliativnimedicina.cz.
Akce v rozsahu 72 vyučovacích hodin má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS
JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace:
0004/16/2006, číslo akce 54811-54819. Počet kreditů celkem 54 (9x6 kreditů).

Lektoři kurzu
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. (etika + medicína)
Pediatr, klinický etik. Studia medicíny, teologie, lékařské etiky a teologické etiky v Brně, Praze, Vídni
a Bochumi (International Visiting Fellowship in Medical Ethics).
Absolvent kurzů etického poradenství v Hannoveru. Člen European Clinical Ethics Network.
Zakladatel a koordinátor etického poradenství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Věnuje se zavádění etického poradenství v České republice (organizace kurzů etického poradenství).
Dalším odborným tématem jsou dříve vyslovená přání a zástupné rozhodování.
Člen Sekce pro dětskou paliativní péči při ČSPM, člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR,
člen paliativního a podpůrného týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. (komunikace)
Paralelně s klinickou praxí se věnuji pedagogické práci, více než 10 let působím jako odborná
asistentka na akademické půdě (3. LF UK v Praze a 1. LF UK v Praze, ZSF ZČU v Plzni). Supervizi
poskytuji v oblasti zdravotnictví, školství a sociální péče, ale také pro firmy a neziskové organizace,
ve formě individuální i týmové (včetně případové) s možností zacílení na oblast klinickoterapeutickou nebo rozvojově-manažerskou. Jako nezávislá lektorka a konzultantka vedu od roku
2005 pro zdravotnické organizace uzavřené zakázkové kurzy zaměřené na celou škálu měkkých
a manažerských dovedností.
Mgr. Barbora Vráblová (právo)
Je absolventkou oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru
Medical Ethics and Law na King’s College London. V rámci své vědecké činnosti se věnuje etickým
a právním otázkám v závěru života a reprodukci. Přednáší medicínské právo na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze a pod Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Působí
rovněž v advokátní kanceláři s převážným zaměřením na medicínské právo.
Mgr. Jiří Krejčí (organizační kultura, organizační etika)
Na začátku pracovního života působil jako management konzultant ve velké mezinárodní poradenské
společnosti, a jelikož vnímá výzvy jako základní stavební kameny růstu, přesunul se po několika
letech na zahraniční misi do Namibie a poté do Pákistánu, kde pracoval pro organizaci Člověk v tísni.
Po návratu do Čech působil pět let jako ředitel Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech.
V současnosti se věnuje rozvoji paliativní péče pro MZČR, ČSPM. Vyučuje na Katedře řízení a supervize
sociálních a zdravotnických zařízení.
Propojení pracovních zkušeností z byznysu a manažerské práce v neziskovém sektoru vnímá jako
svoji přidanou hodnotu. Komplexnost služeb působících na sociálně zdravotním pomezí,
problematika organizační kultury, stejně jako strategické i procesní řízení či provázení organizace
v období krize jsou jeho srdeční aktivity.

