Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České
biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 2. 10. – 5. 10.
2016 ve Stojanově na Velehradě
XII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů
a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách
na téma „Poslední věci člověka“ (vybrané kapitoly z thanatologie).
.
PROGRAM
Zahájení a ukončení setkání:
V neděli 2. 10. od 16 hod. příjezd a ubytování účastníků, v 18 hod. večeře.
Ve středu 5. 10. po obědě v 12.15 hod. ukončení setkání.
Duchovní obnovu povede Mons. Bohumír Vitásek, misionář Božího milosrdenství v Arcidiecézi
olomoucké. Bude zahájena v neděli 2. 10. v 19 hod. modlitbou nešpor, ukončena v pondělí 3. 10. v 12 hod.
modlitbou v poledne.
Jednání Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR:
V pondělí 3. 10. v 12.45 hod. zasedání výboru a revizní komise KANK v ČR,
v 19.00 hod. zasedání valné hromady KANK v ČR.
V úterý 4. 10. od 19 hod. pohovory (zkoušky) nemocničních kaplanů-katolíků dle Dodatku č. 1 (Část IV.
Přechodná ustanovení, odst. 5) k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC.

Odborný program
3. 10. 2016
14.00 – 14.45 hod.
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.: Důstojné umírání v nemocnici – je reálné?
15.15 – 16.00 hod.
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.: Umírání a etické otázky s ním spojené
16.15 – 17.00 hod.
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.: Smrt a umírání jako specifická zátěž v práci zdravotníků.
Jak jim může pomoci nemocniční kaplan?
4. 10. 2016
9.00 – 9.45 hod.
ThLic. Marek František Drábek, DiS.: Duchovní potřeby umírajících a péče o ně
10.00 – 10.45 hod.
MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.: Komunikace s umírajícími. Sdělování pravdy na nemocničním
lůžku. Umění rozhovoru o konci života.
11.00 – 11.45 hod.
ThDr. Miriam Prášilová, Ph.D.: Dobrovolnictví v péči o umírající
11.45 – 12.00
Uvedení do práce ve skupinách: Duchovní intervence v paliativní péči.
14.00 – 17.30 hod.
Práce ve skupinkách

5. 10. 2016
9.00 – 9.45 hod.
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.: Co lidé potřebují v závěru života?

