
MASARYKOVA  MĚSTSKÁ NEMOCNICE v Jilemnici  

 Metyšova 465,  514 01  Jilemnice  

  

 

 
Masarykova městská nemocnice v Jilemnici  

 

pořádá  „vzdělávací akci“ 
 

Řešení násilnických situací ve zdravotnické praxi 
Etika je slovo, slušnost je čin  

 

zařazenou do kreditního systému  
(podle Vyhlášky MZ ČR č.423/2004Sb. v platném znění) 

 
 

dne  3.11.2016  - od 13.00 hodin 
 

(zažádáno o registraci pro obory – všeobecná sestra,  zdravotnický záchranář, 
porodní asistentka, fyzioterapeut, asistent ochrany veřejného zdraví, 

 nutriční pracovník, zdravotní laborant, farmaceutický asistent) 
 
 

 
 

Všeobecné informace: 
 

Termín konání:  3.11.2016  
 

Místo konání: Kulturní středisko – dům Jilm, sál kina 
   Roztocká 500, Jilemnice 
 

Doba konání: 13.00 – 17.00hod.  - v rozsahu trvání 4 hodin teorie  
           + přestávka 
 

Registrace: 12.30 – 12.55 hodin 
 

Konferenční poplatek:        poplatek zahrnuje organizační zajištění konference 

   externí účastníci:        180,-Kč / je splatný v hotovosti při registraci na místě, 

              kde obdržíte doklad  o zaplacení  

    účastníci MMN:  150,-Kč 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Program: 
 

  úvodní slovo – zahájení vzdělávací akce 
 

 I. Řešení násilných situací ve zdravotnické praxi – profesionální komunikace zdravotníků 
      Zvládání agresivního pacienta 
      Fyzické napadení personálu 
      přednášející:  Mgr.Pekara Jaroslav, Ph.D. - Vysoká škola zdravotnická o.p.s., vedoucí oboru zdravotnický 
                                                                               záchranář, Praha 5 



 

   přestávka 
 

 II.   Etika je slovo, slušnost je čin 

          Etika pro všední den i jako možné východisko z krize společnosti 
            přednášející:  PhDr. Šolc Jan – spoluzakladatel Etického fóra České republiky, občanský aktivista, 
                                                               vysokoškolský učitel, československý politik 
                                                                 

     

  závěrečné slovo – ukončení vzdělávací akce  
 
 

…............................................................................................................................. ................................................................. 

     
 
 
Vzdělávací akce se mohou zúčastnit i externí účastníci z jiných zdravotnických zařízení, 
podmínkou je zaslaná řádně a čitelně vyplněná závazná přihláška – poštou, e-mailem (pokud 
nebude tato podmínka splněna /údaje budou nečitelné nebo budou neúplné/, zájemci nebudou 
zařazeni do seznamu účastníků)! 
 
Počet účastníků bude limitován počtem míst a rychlostí podání přihlášek – uzavření počtu 

přihlášek bude 17.10.2016 
 
Při vyčerpání kapacity míst v sále je zasílána „Návratka“! 
 
Přihlášky na odbornou vzdělávací akci zasílejte  na adresu:  
Bc.Hykyšová Helena, Metyšova 465,  Masarykova městská nemocnice v Jilemnici,  
514 01 Jilemnice 
  
Odhlášení ze závažných důvodů je možné nejpozději 3 dny před akcí, objednavatel však může 
vyslat náhradníka, jehož jméno a místo pracoviště nahlásí včas kontaktním osobám. 
 

     Organizační výbor – kontaktní osoby: 
       . hl.s.MMN Seifertová Marie, tel.: 481 551 122,  marie.seifertová@nemjil.cz 
       

       . Bc.Helena Hykyšová, tel.: 481 551 131, helena.hykyšova@nemjil.cz 

 
Upozornění  
-  vstup do sálu kina bude umožněn pouze na základě řádného přihlášení a zaplacení registračního  
   poplatku 
-  po zaplacení registračního poplatku obdržíte registrační kartu, kterou se prokážete při vstupu do sálu 
   kina a při výdeji u občerstvení 

 
Garance a potvrzení o účasti 
 - tato akce splňuje podmínky celoživotního vzdělávání podle zákona č.96/2004Sb., 
   je zaregistrována pod příslušným registračním číslem a ohodnocena počtem  kreditních bodů pro 
   aktivní, tak i pasivní účast 
   (počet kreditních bodů bude uveden na potvrzení o účasti na vzdělávací akci) 

 
Potvrzení o účasti na vzdělávací akci, s přiznáním kreditních bodů v souladu s Vyhl. č.423/2004Sb.  
v platném znění bude účastníkům vzdělávací akce vydáno po ukončení odborného programu. 
 

Pořadatel akce nezajišťuje parkování osobních vozidel před budovou ani nehradí cestovné účastníkům.  
 

 


