
úterý 19.9.2017

Orlovna ve Vizovicích 
(Palackého náměstí 1203, Vizovice - nad kostelem)

PROGRAM

KONFERENCIA 
OSPITALITYH

BRATISLAVA 16. 9. 2015

registrácia účastníkov

prvý blok odborného programu

Služba zdravotníka u umírajícího pacienta | Jana Sieberová (45 min.)

Já už nemohu… kdo vlastně jsem? aneb Syndrom vyhoření a identita zdravotníka
MUDr. Jitka Krausová, OV (45 min.)

Ako sa má zdravotník v systéme dnešného zdravotníctva?  Môže byť kaplán užitočný 
pre zdravotníkov? | P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský (45 min.)

prestávka na obed

druhý blok odborného programu

Dôstojnosť ľudského života v starobe | Doc. MUDr. Silvester Krčméry, Csc. (45 min.)

Workshop | Prof. MUDr. Marta Munzarová, moderuje P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský (90 min.)

svätá omša v kostole Navštívenia Panny Márie

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o. 
Námestie SNP 10, Bratislava

Z áštitu nad konferenciou prevzal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Téma: 
 POMOC V CHOROBE

Podtéma: 
Zdravotník – profesia, povolanie, poslanie a služba

PROGRAM

8:30

9:00

14:00

17:00

Účastnícky poplatok: 10€ | Prihlasovaní:  (do prihlášky je nutné uviesť konferencia@milosrdni.sk
meno a dátum narodenia pre pridelenie kreditov, adresa pracoviska a funkcia). Po obdržaní prihlášky 
budete informovaní o spôsobe uhradenia účastníckeho poplatku.

Prihlasovanie je možné do 11. 9. 2015. 

Konferencia je akreditovaná  Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek 
a Slovenskou lekárskou komorou.

UNsP Milosrdní bratia, s.r.o.
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha Milosrdných bratov
Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR

KATOLICKÁ ASOCIACE

NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ

V ČESKÉ REPUBLICE

Téma:  Stravování ve zdraví i v nemoci

KONFERENCIA 
OSPITALITYH

BRATISLAVA 16. 9. 2015

registrácia účastníkov

prvý blok odborného programu

Služba zdravotníka u umírajícího pacienta | Jana Sieberová (45 min.)

Já už nemohu… kdo vlastně jsem? aneb Syndrom vyhoření a identita zdravotníka
MUDr. Jitka Krausová, OV (45 min.)

Ako sa má zdravotník v systéme dnešného zdravotníctva?  Môže byť kaplán užitočný 
pre zdravotníkov? | P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský (45 min.)

prestávka na obed

druhý blok odborného programu

Dôstojnosť ľudského života v starobe | Doc. MUDr. Silvester Krčméry, Csc. (45 min.)

Workshop | Prof. MUDr. Marta Munzarová, moderuje P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský (90 min.)

svätá omša v kostole Navštívenia Panny Márie

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o. 
Námestie SNP 10, Bratislava

Z áštitu nad konferenciou prevzal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Téma: 
 POMOC V CHOROBE

Podtéma: 
Zdravotník – profesia, povolanie, poslanie a služba

PROGRAM

8:30

9:00

14:00

17:00

Účastnícky poplatok: 10€ | Prihlasovaní:  (do prihlášky je nutné uviesť konferencia@milosrdni.sk
meno a dátum narodenia pre pridelenie kreditov, adresa pracoviska a funkcia). Po obdržaní prihlášky 
budete informovaní o spôsobe uhradenia účastníckeho poplatku.

Prihlasovanie je možné do 11. 9. 2015. 

Konferencia je akreditovaná  Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek 
a Slovenskou lekárskou komorou.

UNsP Milosrdní bratia, s.r.o.
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha Milosrdných bratov
Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR

KATOLICKÁ ASOCIACE

NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ

V ČESKÉ REPUBLICE

13.00  registrace účastníků
13.45  zahájení konference
14.00  odborný program

Zásady zdravé výživy (45 min.) | Doc. MUDr. Bronislav Vohnout, PhD. 

Alternativní způsoby výživy (45 min.) | Dagmar Černá

Stravování ve zdravotních zařízeních a v domácím prostředí (45 min.) | Ing. Katarína Dostálová

Zdravé a alternativní pokrmy & malá ochutnávka (30 min.) | Veronika Švarcová 

17.45  zakončení konference 
18.00  mše svatá ve farním kostele sv. Vavřince

Mezi jednotlivými přednáškami bude 15 minut na otázky a krátkou přestávku.

Účastnický poplatek: 150,- Kč (uhrazení poplatku při registraci, bankovním převodem po domluvě)

Přihlašování: konference@milosrdni.cz  
Do emailové přihlášky, prosíme, uveďte jméno, datum narození, adresu pracoviště a funkci. 
Anebo můžete využít webového formuláře na www.milosrdni.cz/konference

Pořadatelé:  Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří  
  Nemocnicemi Milosrdných bratří v Brně a ve Vizovicích
  Univerzitná nemocnica s poliklinikou - Milosrdní bratia Bratislava

KONFERENCIA 
OSPITALITYH

BRATISLAVA 16. 9. 2015

registrácia účastníkov

prvý blok odborného programu

Služba zdravotníka u umírajícího pacienta | Jana Sieberová (45 min.)

Já už nemohu… kdo vlastně jsem? aneb Syndrom vyhoření a identita zdravotníka
MUDr. Jitka Krausová, OV (45 min.)

Ako sa má zdravotník v systéme dnešného zdravotníctva?  Môže byť kaplán užitočný 
pre zdravotníkov? | P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský (45 min.)

prestávka na obed

druhý blok odborného programu

Dôstojnosť ľudského života v starobe | Doc. MUDr. Silvester Krčméry, Csc. (45 min.)

Workshop | Prof. MUDr. Marta Munzarová, moderuje P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský (90 min.)

svätá omša v kostole Navštívenia Panny Márie

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o. 
Námestie SNP 10, Bratislava

Z áštitu nad konferenciou prevzal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Téma: 
 POMOC V CHOROBE

Podtéma: 
Zdravotník – profesia, povolanie, poslanie a služba

PROGRAM

8:30

9:00

14:00

17:00

Účastnícky poplatok: 10€ | Prihlasovaní:  (do prihlášky je nutné uviesť konferencia@milosrdni.sk
meno a dátum narodenia pre pridelenie kreditov, adresa pracoviska a funkcia). Po obdržaní prihlášky 
budete informovaní o spôsobe uhradenia účastníckeho poplatku.

Prihlasovanie je možné do 11. 9. 2015. 

Konferencia je akreditovaná  Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek 
a Slovenskou lekárskou komorou.

UNsP Milosrdní bratia, s.r.o.
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha Milosrdných bratov
Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR

KATOLICKÁ ASOCIACE

NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ

V ČESKÉ REPUBLICE

KONFERENCE
OSPITALITYH

VIZOVICE

registrace účastníků

první blok odborného programu

Služba zdravotníka u umírajícího pacienta | MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik (45 min.)

Já už nemohu… kdo vlastně jsem? aneb Syndrom vyhoření a identita zdravotníka
MUDr. Jitka Krausová, OV (45 min.)

Ako sa má zdravotník v systéme dnešného zdravotníctva? Môže byť kaplán užitočný 
pre zdravotníkov? | P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský (45 min.)

přestávka na oběd

druhý blok odborného programu

Specifika ošetřovatelské péče v Nemocnici Milosrdných bratří | 
MUDr. Tomáš Talanda, Mgr. Markéta Řeháková (45 min.)

Workshop | Prof. MUDr. Marta Munzarová, moderuje MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik (90 min.)

mše svatá ve farním kostele sv. Vavřince

Kulturní dům Vizovice, Masarykovo náměstí 1008

 Záštitu nad konferencí převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Téma: 
 POMOC V NEMOCI

Podtéma: 
Zdravotník – profese, povolání, poslání a služba

PROGRAM

8:30

9:00

14:00

17:00

8. 10. 2015Pořadatel: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří 
Partneři: Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR, Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

Účastnický poplatek: 300,- Kč | Přihlašování:  (do přihlášky je nutné uvést jméno a datum narození konference@milosrdni.cz
pro přidělení kreditů, adresu pracoviště a funkci), anebo můžete využít webového formuláře na  . www.milosrdni.cz/konference
Po obdržení přihlášky budete informováni o způsobu uhrazení účastnického poplatku.

Přihlašování je možné do 30. 9. 2015. 

Konference je akreditována Českou asociací sester a nabízí zdravotníkům zisk 4 kreditů. 
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16. Účast na konferenci lékařům nabízí zisk 6 
kreditů. Odborným garantem konference je MUDr. Josef Drbal, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Brno.

KATOLICKÁ ASOCIACE

NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ

V ČESKÉ REPUBLICE

4. ročník mezinárodní konference

KONFERENCE
OSPITALITYH

VIZOVICE

registrace účastníků

první blok odborného programu

Služba zdravotníka u umírajícího pacienta | MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik (45 min.)

Já už nemohu… kdo vlastně jsem? aneb Syndrom vyhoření a identita zdravotníka
MUDr. Jitka Krausová, OV (45 min.)

Ako sa má zdravotník v systéme dnešného zdravotníctva? Môže byť kaplán užitočný 
pre zdravotníkov? | P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský (45 min.)

přestávka na oběd

druhý blok odborného programu

Specifika ošetřovatelské péče v Nemocnici Milosrdných bratří | 
MUDr. Tomáš Talanda, Mgr. Markéta Řeháková (45 min.)

Workshop | Prof. MUDr. Marta Munzarová, moderuje MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik (90 min.)

mše svatá ve farním kostele sv. Vavřince

Kulturní dům Vizovice, Masarykovo náměstí 1008

 Záštitu nad konferencí převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Téma: 
 POMOC V NEMOCI

Podtéma: 
Zdravotník – profese, povolání, poslání a služba

PROGRAM

8:30

9:00

14:00

17:00

8. 10. 2015Pořadatel: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří 
Partneři: Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR, Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

Účastnický poplatek: 300,- Kč | Přihlašování:  (do přihlášky je nutné uvést jméno a datum narození konference@milosrdni.cz
pro přidělení kreditů, adresu pracoviště a funkci), anebo můžete využít webového formuláře na  . www.milosrdni.cz/konference
Po obdržení přihlášky budete informováni o způsobu uhrazení účastnického poplatku.

Přihlašování je možné do 30. 9. 2015. 

Konference je akreditována Českou asociací sester a nabízí zdravotníkům zisk 4 kreditů. 
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16. Účast na konferenci lékařům nabízí zisk 6 
kreditů. Odborným garantem konference je MUDr. Josef Drbal, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Brno.

KATOLICKÁ ASOCIACE

NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ

V ČESKÉ REPUBLICE


