Společnost MSM, spol. s r.o. ve spolupráci
s Centrem sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích
si Vás dovolují pozvat dne 12.10. 2015 na

VZDĚLÁVACÍ KONFERENCI
„PALIATIVNÍ PÉČE NEJEN V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“
Konference je určena pro management, ošetřující pracovníky klientů, nemocniční a domácí
péči. Akce je zařazena do kreditního systému ČAS, dle vyhlášky č.4/2010 Sb. MZ, kterou se stanoví
kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo
odborného dohledu zdravotnických pracovníků a honorován – 4 kreditními body.
Pracovníkům sociální péče bude vystaven certifikát s počtem absolvovaných hodin.

Program dne 12. 10. 2015
08:45 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 09:40
09:45 – 10:30
10:35 – 10:45
10:50 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 15:00

Prezence účastníků konference
Přivítání a úvodní slovo Ing. Miloš Paleček, ředitel CSS Brno-Chrlice
Komplexní péče orientovaná na klienty v terminálním stavu nemoci
Mgr. Markéta Pučánová, vedoucí sociálně-zdravotní péče
Chronická nemoc a křehkost
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., DSc., LDN Nem. Milosrdných bratří Brno
Přestávka
Duchovní péče o umírající
Mgr. Světluše Košíčková, Th.D., farářka Církve československé husitské
Libuše Jarošová, DiS, jáhenka Církve československé husitské
Obědová přestávka
Pomůcky vhodné k péči o klienty nejen v terminálním stádiu života
Mgr. Silvie Vedralová - RS, Regionální obchodní ředitelka, MSM spol. s r. o.
Doprovázení umírajících, součást života i naší profese
Pavla Hýblová, členka asociace systemických konstelací a externí
lektorka v oblasti sociální a zdravotní péče
Diskuse a závěrečné slovo Ing. Miloše Palečka, ředitele CSS

Místo konání:
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně – Chrlicích
Chrlické náměstí 2, 643 00 Brno
Společenský sál
http://www.centrumchrlice.cz/
Přihlášky zasílejte do

5.10.2015 na e-mail: silvie.vedralova@msmgroup.eu

V závazné přihlášce prosím uveďte:
Jméno a příjmení, datum narození, telefon, název pracoviště a pracovní zařazení. Bližší informace podá
paní Mgr. Silvie Vedralová, tel: 602 182 493. Občerstvení připraveno. Cena konference je 500 Kč.
Platba na místě.

