
8,15 - 8,25  uvítání 

8,25 - 9,10  Jak založit a udržet dobře fungující tým?  
(MUDr. T. Mertin, Centrum dohody, Praha)

9,10 -9,40  Supervize - efektivní nástroj k řešení týmových výzev 
(PaeDr. M. Chytrý, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, Praha)

9,40 – 10,05  Jak správně koordinovat lidi (nejen v domácím hospici)  
(Mgr. J. Kosíková, Cesta domů, Praha) 

10,05 – 10,15   pauza, otázky z publika 

10,15 - 10,35  Jednou nohou ve vítězné medicíně a druhou nohou v paliativním týmu aneb 
jak najít optimální rovnováhu mezi profesí onkologa a paliatra?  
(MUDr. P. Urie, FN Motol, Praha)

10,35 – 11,05  Jaké výhody a nevýhody má rozkročení mezi nemocniční tým a paliativní tým v 
terénu? 
(PhDr. G. Kokešová Kleinová, FN Motol, Cesta domů, Praha)

11,05 – 11,35  Kdy a za jakých okolností začaly vznikat paliativní týmy v nemocnicích v ČR 
aneb jak může soukromá nadace odstartovat systémovou změnu 
(Martina Břeňová, House of Lobkowicz, Ex - Nadační fond Avast)

11,35 – 11,45  pauza, otázky z publika

11,45 – 12,10  Co se našemu týmu daří, co se nevede a proč? 
(MUDr. L. Hrdličková, FN Motol, Praha)

12,10 – 12,50  Motivace a rozvoj – jak zařídit, aby lidi v týmu práce bavila a naplňovala?  
(Ing. L. Mertl, ComAp a.s., Praha)

12,50 – 13,05  Radosti a strasti venkovské paliativy aneb dá se kombinovat práce na ARO a 
v hospici a nezbláznit se?  
(MUDr. E. Zýková, Nemocnice Jindřichův Hradec, as + 
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň)

13,05 – 13,15  dotazy z publika, závěr

Pilotní provoz paliativní péče ve FN Motol je hrazen z projektu 
„Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb 
v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, 
(reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277) realizovaného 
Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

IV. motolská konference paliativní péče - POŘÁDANÁ ONLINE

Téma: Jak založit paliativní tým v nemocnici i v terénu

Termín konání: 18. listopadu 2020

Pořadatelé: FN Motol, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Cesta domů, z.ú

Konference proběhne ve spolupráci s 
domácím hospicem Cesta domů v rámci 
grantového projektu podpořeného v 
5. ročníku výzvy NF Avast „Spolu až do 
konce.“


