
 
                                 

 

 

 

 

 

                      Domácí hospicová péče Hradec Králové  

          a Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové 

                                                           pořádají  

                      Odbornou konferenci 
             pro lékaře, zdravotní sestry a sociální pracovníky 

 
 

           O dětské paliativní a hospicové péči 

                                 …zamyšlení se nad potřebami a možnostmi péče 

                        o nevyléčitelně nemocné dětské pacienty a jejich rodiny… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                „Vše, čeho se dotkne láska, je nesmrtelné.“ 
                                                                  Romain Rolland 

 



Organizační informace 

 

Termín a místo konání 

 úterý 13. června 2017, registrace od 8 hodin 

 budova č. 18 - posluchárna Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 

Přihlášení  

 do 5. června 2017 na emailovou adresu: sekretariat@charitahk.cz 

 při přihlášení uveďte prosím: jméno, příjmení, datum narození, pracoviště  

a pracovní pozici. Obratem Vám budou zaslány fakturační údaje. 

 

Registrační poplatek 

 400 Kč poplatek zahrnuje i oběd 

 

 

Kreditní body ČAS 

 aktivní účast 10 bodů 

 pasivní účast 4 body 

  

 

Česká lékařská komora 

 počet kreditů za vzdělávací akci 5    

 

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 

 

 

Záštitu nad konferencí převzala 

 Ing. Anna Maclová; náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí,  

zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu města Hradec Králové  

 

Odborný garant konference MUDr. Pavel Rozsíval; 

JIP pro kojence a větší děti, Dětská klinika FN Hradec Králové,  

Katedra pediatrie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové 

 

mailto:sekretariat@charitahk.cz


 

Program 

Úvodní slovo 

8:30 – 8:45 hodin 

Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Hradec Králové 

Mgr. Václav Hrček, ředitel, Oblastní charita Hradec Králové 

 

 

I. Obecný úvod do dětské paliativní a hospicové péče 
 

8:45 – 9:15 hodin 

 O rozdílech v pojmech hospicová péče a paliativní péče 

                      Mgr. Markéta Královcová, DiS., Nadační fond Klíček 

 

9:15 – 9:45 hodin    

 Co chybí paliativní péči v pediatrii aneb pohled z okresní             

           dětské nemocnice 

                       primář MUDr. Luděk Ryba, Dětské oddělení, Orlickoústecká nemocnice 

 

9:45 – 10:15 hodin 

                     Terminální péče na JIP pro kojence a větší děti - zkušenosti a potřeby  

                            MUDr. Pavel Rozsíval, JIP pro kojence a větší děti, Dětská klinika   

                      FN Hradec Králové, Katedra pediatrie, Univerzita Karlova,  

                      Lékařská fakulta v Hradci Králové.  

 

10:15 – 10:30 hodin 

                     Diskuze 

 

10:30 – 10:50 hodin 

                      Přestávka, občerstvení 

 

 

II. Dětská paliativní a hospicová péče v praxi 

 

10:50 – 11:20 hodin 
Naše zkušenosti se založením a provozem  OCHRIP pro děti 
MUDr. Jana Djakow, Ph.D. a primář MUDr. Daniel Blažek  
Oddělení chronické, resuscitační a intenzivní péče pro děti,  
 nemocnice Hořovice 

 

 



 

11:20 – 11:40   

Péče o dětského pacienta v paliativním týmu pro dospělé  

            –  zkušenosti, úskalí, odlišnosti 

                         Bc. Štěpánka Škampová, Cesta domů, z.ú. 

 

 

11:40 – 12:10 hodin 

                        Potřeby rodiny při péči o dítě s život ohrožující diagnózou 

                        Martina Hráská, Dlouhá cesta, z. s.    
 

 

12:10 – 12.25 hodin 

Diskuze     

 

 

12:25 – 13:25 hodin 

                        Přestávka, oběd   

 

 

III. Nadace, svépomocné skupiny v dětské paliativní a hospicové péči 
 

 

13:25 – 13:45 hodin 

                        Životní situace rodiny po očekáváném úmrtí dítěte 

                        Martina Hráská, Dlouhá cesta  z. s. 

 

13:45 – 14:05 hodin  

                        Centrum Provázení - nově vznikající odborné středisko 

                                Mgr. Pavlína Dupalová, Centrum provázení  

 

14:05 – 14:20 hodin 

                        Nadační fond Klíček, ukázka z filmu 

                        Mgr. Markéta Královcová, DiS., Nadační fond Klíček 

 

 

14:20 – 14.35 hodin 

                       Diskuze 


