Jedinečný kurz etického poradenství je veden MUDr. ThLic. Jaromírem Matějekem, Ph.D., Th.D., který jako
jediný v ČR získal kvalifikaci etický poradce, koordinátor a trenér v etickém poradenství z Akademie für
Ethik in der Medizin v Göttingenu. Absolventi tohoto kurzu mohou požádat u Akademie für Ethik in der
Medizin o uznání kvalifikace na úrovni K1. Po roce praxe etického poradenství na pracovišti je možné žádat
o navýšení kvalifikace na K2 - Koordinator in Ethikberatung.
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.
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.

Termíny, obsah kurzu a další informace
čas
9.00 - 16.00

2.

datum
4. 4. 2020
sobota
29. 5. 2020

3.

26. 6. 2020

9.00 - 16.00

4.

4. 9. 2020

9.00 - 16.00

2. 10. 2020
30. 10. 2020
4. 12. 2020
22. 1. 2021
5. 2. 2021
26. 2. 2021

9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
9.00 - 16.00

1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

9.00 - 16.00

téma
Etika – základní etické principy, historie, efektivita etického
poradenství, doporučená literatura z etiky
Etika – metody etického poradenství, komunikační a eticko-reflexivní
ráz etického konzilia
Právo – postavení etického konzultanta v týmu, mlčenlivost, pracovně
právní vztah
Právo – jak si vytvořit právní názor, rozhodování na konci života, dříve
vyslovená přání, eutanázie
Organizační etika + simulace etického konzilia
Nácvik vedení etického konzilia se zpětnou vazbou
Nácvik vedení etického konzilia se zpětnou vazbou
Nácvik vedení etického konzilia se zpětnou vazbou
Nácvik vedení etického konzilia se zpětnou vazbou
Závěrečné hodnocení

Mimo uvedené termíny bude fakultativní setkání na téma Medicína pro nezdravotníky.
Kurz je otevřen pro 11 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. Účast v kurzu vyžaduje mírně pokročilou
znalost lékařské etiky, proto doporučujeme znalost knihy Jonsen, Siegler, Winslade, Klinická etika -

praktický přístup k etickým rozhodnutím v klinické medicíně, Triton 2019. Kurz je zaměřen na metodu
vedení etického konzilia.
Kurz je možné absolvovat pouze v celku a pro úspěšné absolvování kurzu je povolena jedna absence. Cena
kurzu je 20 000 Kč bez DPH (možné uhradit jednorázově, anebo ve 4 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 59005-59013. Počet kreditů celkem 54 (9x6 kreditů). Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod
číslem ČAS/3/2020.
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). Jako jediný v ČR získla kvalifikaci etický
poradce, koordinátor a trenér v etickém poradenství z Akademie für Ethik in der Medizin v Göttingenu.
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. 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.
Mgr. Martina Tesařová (komunikace)
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální práce. V roce 2003 se stala akreditovanou
mediátorkou Asociace mediátorů ČR. Externě přednáší na Katedře řízení a supervize ve zdravotnických
a sociálních organizacích na FHS UK. 10 let pracovala jako konzultantka linky DONA pro oběti domácího
násilí a v poradně Bílého kruhu bezpečí, vedla Ambulantně - terénní centrum v organizaci Dům tří přání a
6 let pracovala jako interní lektor Centra dohody, s.r.o. V lektorské činnosti se věnovala především tématům
efektivní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů a manažerským dovednostem.
Od června 2016 pracuje v Cestě domů, nejdříve jako sociální pracovnice v poradně, od února 2017 vede
odlehčovací služby.

