
luKÁš rEiNEr, nOVý MAlín

přemýšlivý pacient 

dětStví a doSpívání
v kontaktu S čeSkým zdravotnictvím

PhDr. ivana Křížová, PlZeň

ředitelka SZŠ a VOŠZ Plzeň

jak připravujeme SeStry pro praxi

ADAm zElENý, TOmÁš zElENý, PrAhA

dětský pacient s tatínkem, který jej doprovázel během dlouhodobé 
hospitalizace

ohlédnutí za naším poBytem v nemocnici

PhDr. VÁclAV mErTiN, PrAhA

psycholog a vysokoškolský učitel (FF UK)

rodič jako diagnoStik a terapeut

muDr. luděk ryba, ÚStí nAd OrliCí

primář dětského oddělení 

co všechno může dětSké oddělení pro Své pacienty udělat

iNg. PAVlA šAmAjOVÁ, OStrAVA

herní specialistka, Městská nemocnice Ostrava
mgr. AlicE ŘEzNíčKOVÁ, PrAhA

herní specialistka, Klinika dětské kardiologie, FN Motol

herní práce – proBlémy při uvádění do nemocniční praxe

NÁlEžiTĚ VzDĚlANý hErNí SPEciAliSTA
jAKO NOSiTEl mOžNých zmĚN

krátké prezentace absolventů certifikovaného programu “Specialista pro
hru a komunikaci v institucionální a domácí péči” – zkušenosti z Čr

jiří Královec, DiS., nAdAČní fOnd klíČek, PrAhA

předStavení čeSkého vydání knihy BritSké autorky 
june jolly – „pediatrie z druhé Strany“

DiSKuSE

DOPOLEDNÍ BLOK

„NahLéDNutÍ DO SOuSEDOVy zahráDKy”
– zKušENOSti zE zahraNičNÍ PraxE

Program začíná v 9:00 hodin a je zaměřen na zahraniční
zkušenosti v přístupu k nemocným a hospitalizovaným
dětem a jejich rodinám.

Jednací jazyk: angličtina (s tlumočením do češtiny)

Přednášející a témata:

PEDiatriE z Druhé StraNy
(součást pražského zasedání Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici)

Datum: Pátek 12. září 2014 
čaS: 9:00 – 16:30 
mÍStO: Národní technická knihovna (NTK), Technická 6/2710, Praha 6

Pořadateli konference jsou Nadační fond Klíček a obecně prospěšná společnost Energeia, o.p.s.,
v úzké spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Plzni.

SESTrA FrANcES DOmiNicA, OxfOrd, Velká Británie

Zakladatelka prvního dětského hospice na světě, Helen House v Oxfordu,
zdravotní a řádová sestra

Společně na ceStě – 
doprovázení vážně nemocných dětí 
a jejich rodin

STEPhEN VAuDrEy, lOndýn, Velká Británie

sociální pracovník, publicista

péče v komunitě: zánik a proměna inStitucí 
pečujících ve velké Británii o děti a doSpělé; 
čeho jSem Byl Svědkem Během Své profeSní kariéry 

rEV. ShEilA FOrEmAN, CrOwBOrOugh, Velká Británie

duchovní, psycholožka a matka, ve své celoživotní práci se věnovala 
zdravotnickým zařízením, hospicové péči a vězeňství

nemoc jako SoučáSt životního příBěhu rodiny

cArlA OliVEr, mSw, cclS, AurOrA, COlOrAdO, uSA
prezidentka Childlife Council (CLC) – organizace sdružující specialisty pro
psychosociální práci s dětmi v nemocnicích
ShEri A. mOSEly, mS, cclS, OrlAndO, flOridA, uSA
nově zvolená prezidentka CLC 

podpora pSychoSociálních potřeB hoSpitalizovaných
dětí – model profeSní praxe ve Spojených Státech

ciTliVÁ TémATA V EVrOPSKé Péči O hOSPiTAlizOVANé DĚTi

Zástupci evropských zemí, sdružených v organizaci eACh, o tématech,
která ve své práci vnímají jako problém a výzvu.

muDr. michAl wEiNrEB, PrAhA

dětský onkolog a praktický lékař, 
působící současně v České republice a ve Velké Británii

rodiče, jejich dítě a dětSký lékař
– interpretace rolí 

DiSKuSE

12:30 – 13:30 PŘESTÁVKA NA OBĚD

ODPOLEDNÍ BLOK

„S čÍm SE POtýKámE u NáS DOma“
– čESKé NEmOcNicE Očima zúčaStNěNých

Blok začíná ve 12:30 a věnuje se potřebám nemocných 
a hospitalizovaných dětí a jejich rodin a problémům, 
s nimiž se při naplňování těchto potřeb setkáváme u nás.

Jednací jazyk: čeština (s tlumočením do angličtiny)

Přednášející a témata:


