POZVÁNKA

na mezinárodní odbornou konferenci Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
a Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska,
která se koná za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

PÉČE O UMÍRAJÍCÍ V 21. STOLETÍ
HOŘET, ALE NEVYHOŘET
aneb
kde ostatní končí, hospice teprve začínají
13. října 2018, 10–16 hodin
v slavnostní aule Vysoké školy ekonomické – Churchillovo nám., Praha 3
PROGRAM KONFERENCE:
KONFERENCI SLAVNOSTNĚ ZAHÁJÍ REKTORKA VŠE PRAHA, Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Přednášející a témata:

  P
 . Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm., Duchovní péče o nemocné bez víry

  P
 rof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., Ars moriendi – ztracené a nalézané

  P
 rof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., Cena ne/zištnosti v systému zdravotní a sociální péče

  M
 UDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Stáří, smrt a ekonomika

  D
 oc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková PhD.et PhD., Důležitost duševního zdraví členů hospicového týmu

  M
 UDr. et Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., Právní aspekty posledních věcí člověka

  J ana Sieberová, Dětský pacient v domácí hospicové péči – kazuistika
Pořadí přednášek bude upřesněno podle aktuálních časových možností přednášejících. Diskuse s přednášejícími proběhne dle časových možností
konference – moderují PhDr. Robert Huneš a MUDr. Marie Svatošová.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
Platba na účet:
Platba na místě:

základní 500 Kč
základní 600 Kč

člen APHPP 300 Kč
člen APHPP 400 Kč

studentské 100 Kč
studentské 250 Kč

Platby zasílejte na účet APHPP 198481152/0300, variabilní symbol: 1310,

do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno a příjmení kvůli snadné kontrole, že Váš příspěvek došel v pořádku.

Pokud zasíláte příspěvek z účtu, který je v jiné měně než v Kč, ujistěte se prosím, že zasíláte celou částku.
Do přihlášky uveďte e-mailové spojení pro možnost zasílání materiálů elektronicky.
Přihlášku naleznete na www.asociacehospicu.cz.
Soubor přednášek bude zahrnut do sborníku a zaslán účastníkům konference. Součástí konference je občerstvení.

Konference je zařazena do systému akreditací ČLK, ČAS s MPSV – účastníkům bude vydáváno osvědčení.
Číslo akreditace ČLK 0004/16/2006 – 6 kreditů.
Poděkování: konference se koná za finanční podpory MZ ČR a díky vstřícnosti VŠE za poskytnuté prostory.

