Na setkání chceme popsat cestu pacienta s život limitujícím onemocněním
různými typy zařízení a organizacemi, kterými takovéto děti a jejich rodiny během
svého života procházejí. Program je zaměřen na spolupráci různých úrovní
poskytovatelů nejen dětské paliativní péče s důrazem na referování pacientů
z centrálních pracovišť zpět do regionů. Zaměříme se na aspekty, které hrají
důležitou roli v životě dítěte a rodiny a jak péči o takovéto pacienty nastavit.

09:00-09:30

Prezence

09:30-10:00

Úvodní slovo, představení koncepce, výzva k účasti a podnětům
MUDr. Mahulena Exnerová

10:00-10:20

Referování z nemocnic do dalších zařízení
Dětský paliativní a podpůrný tým FN Motol

10:20-10:40

Plán péče
FN Olomouc – MUDr. Jan Hálek

10:40-11:00

Koncepce dlouhodobé lůžkové péče pro dětské pacienty
Nemocnice Hořovice, MUDr. Mahulena Exnerová
11:00-11:30

přestávka na kávu

11:30-11:50

Následná dlouhodobá intenzivní péče
VÚN Olomouc - MUDr. Martina Vrublová

11:50-12:30

Respitní pobyty / stacionáře
Dětské centrum Čtyřlístek Opava – Bc. Lenka Čiháčková
Dětský stacionář Mobilního hospice Ondrášek - MUDr. Eva Pavlíčková

12:30-12:50

Dětský hospic
Dům pro Jůlii – Mgr. Radka Vernerová

12:50-13:00

Diskuse

13:00-14:00

Oběd

14:00-14:20

Raná péče – terénní odlehčovací služby
PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

14:20-14:40

Možnosti praktického lékaře pro děti a dorost
MUDr. Kateřina Konopásková
14:40-15:00

Spolupráce hospice, dětských center a nemocnicí – nastavování péče
o dlouhodobě nemocné pacienty
Mobilní hospic Ondrášek – MUDr. Eva Pavlíčková

15:00-15:20

Jak si efektivně referovat dětské pacienty
Domácí hospic Cesta domů - MUDr. Katarína Vlčková

15:20-15:40

Možnosti vykazování péče o děti v mobilním hospici, souběh péče
a extramurál
Domácí hospic Cesta domů – Pavel Klimeš
15:40-16:00

Diskuze a závěr

Odborným garantem akce je prim MUDr. Mahulena Exnerová.
Vzdělávací akce v rozsahu 7 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České
lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace:
0004/16/2006, číslo akce bude upřesněno. Počet kreditů – 6. Počet hodin akce: 7
Účastnické poplatky do 28. 10. 2020 včetně: lékaři 800 Kč, nelékaři 600 Kč, poté 1000 Kč bez rozdílu
profese.

Registrace na www.paliativnimedicina.cz
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