Vážená paní kolegyně, pane kolego,
jménem České společnosti paliativní medicíny Č
LS JEP., Asociace poskytovatelůhospicové
paliativní péče a Slovenské spoľočnosti paliatívnej medicíny si Vás dovoluji pozvat na

která se uskuteč
ní v sídle Kanceláře veř
ejného ochránce práv, Údolní 39, Brno.
Hlavní témata:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bolest a ostatní symptomy pokroč
ilého nevyléč
itelného onemocně
ní
Dimenze a podoby utrpení u pacientův závě
ru života
Paliativní péče u neonkologických onemocně
ní
Úzkost a deprese a jejich možnosti ovlivně
ní
Paliativní péče v ordinaci praktického lékař
e a ambulancích specialistů
Ambulantní a mobilní specializovaná paliativní péč
e
Paliativní péče v LDN a zařízeních sociální péč
e
Hospicová péče ve zdravotnickém systému Č
R
„Lege artis“ paliativní péče: role standardůa doporuč
ených postupů
Etické aspekty paliativní péč
e
Duchovní péče: Kdo ji má poskytovat? Komu je urč
ena? Co je jejím obsahem?
Právní aspekty paliativní péče
Vzdělávání v paliativní péči
Výzkum v paliativní péč
i
Sociální práce a poradenství v paliativní péč
i
Paliativní ošetř
ovatelství

Těžištěprogramu budou představovat př
ehledová sdě
lení pozvaných ř
eč
níků
. Ně
kolik bloků
bude věnováno přihlášeným př
íspěvkům. Zvláštěvítány jsou zajímavé klinické kasuistiky a
soubory pacientů
.
Na viděnou v Brně
MUDr. Ondř
ej Sláma, Ph.D.
Odborný garant a předseda kongresu

Registrace
Informace o termínech a výši poplatkůnaleznete na www.paliativnimedicina.cz
Př
ihlášení k 
aktivní účasti
je možné do 
15.6.2016 
(zasláním abstraktu př
es elektronický
formulářv registraci). Autoři budou o zař
azení do odborného programu konference informováni
do 30.6.2016. Autoř
i zařazených př
íspě
vkůmají vstup na konferenci zdarma.
I letos nabízíme výhodnou dvoudenní registraci podmíně
nou
včasnou registrací
a

úhradou
„Early Bird“

poplatku
do
30.6.2015 
!

Vzdě
lávací akce je poř
ádána dle Stavovského př
edpisu č
. 16 Č
LK
akreditována u Č
LK a také u Č
AS
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