
                   Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska 

               v  spolupráci  s Duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia 
                                                       

                                                                         usporadúvajú 

 

                                                  XII.   KONFERENCIU 
 

                                         KRESŤAN  V  DNEŠNEJ  NEMOCNICI 

 

Téma: “ Zomieranie v nemocnici – systém verzus človek “ 

 
Dátum konania: 22.  apríla  2017 

Miesto konania : Mestský úrad  Martin, veľká zasadačka, Námestie S. H. Vajanského  1 

 

PROGRAM  KONFERENCIE: 
8.00    Sv. omša  - celebruje Mons. Milan Lach, SJ, za účasti kňazov pre duchovnú službu v nemocnici, 

           vo farskom  kostole sv. Martina  

9.00    Prezentácia – na mieste konania konferencie 

9.30    Privítanie  

 

9.45 – 12.30 - 1. blok prednášok + následne moderovaná panelová diskusia po každej prezentácii. 

 

1. Smrť a zomieranie ako špecifická záťaž v práci zdravotníkov. Ako si dať pomôcť?  

       PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., MBA – odborná asistentka - Katédra sociológie, andragogiky 

       a kultúrnej antropológie - FF Univerzity Palackého v Olomouci a vedúci referent a metodik Univerzity    

       tretieho veku Univerzita Palackého v Olomouci 

   Prestávka 15 minút 

2. Sú reálne možnosti implementácie paliatívnej medicíny v našich nemocniciach? 

              MUDr. Kristína Križanová – hlavná odborníčka MZ SR pre paliatívnu medicínu, odborná asistentka pre    

              klinickú onkológiu a paliatívnu medicínu na SZU a garantka Mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré  

              v Bratislave 

       3.    Zomieranie v nemocnici – pacient, rodina a naše skúsenosti. 

              MUDr. Ľudmila Guspanová – klinický onkológ, ambulancia klinickej onkológie a primárka        

              paliatívneho oddelenia Hornooravská NsP Trstená 

 

12.30    O b e d 

 

13.30 – 15.00    2. blok prednášok + následne moderovaná panelová diskusia po každej prezentácii. 

 

       4.    Skúsenosť pacienta i sprievodcu zomierajúcich 

              Mgr. Matej Kyška, SchP – piarista a správca farnosti – Farnosť Červeník 

       5.    Nebáť sa ( učiť sa ) byť bližšie 

              Mgr. Andrea Žáčková – duchovná služba v nemocnici UNM Martin - dobrovoľník 

 

 Garant konferencie:  -  Mons. Milan Lach, SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie, Prešov                                        

   

15.30  Z á v e r  

 

Účastnícky poplatok:    12 € /platí  sa na mieste pri prezentácii/ 

Ranné občerstvenie a obed zabezpečený. 

Možnosť ubytovania:   - Ubytovacie zariadenie, ul. Jesenského 25, Martin, č.t.: 043/4203 585   - vrátnica,   

                                        č.t.: 043/4203 584   -  vedúca           alebo       mailová adresa:  uz@unm.sk 

        Prihlásiť sa na ubytovanie je nutné najneskôr týždeň pred konferenciou  - cena  8.50  €/noc.  

 

Prihlásenie  účastníkov na konferenciu je najneskôr do  9. apríla 2017 

       - elektronicky na mailovej adrese: mariakocis22@gmail.com   

       - mobil: 0905/502 018    

Výstup z konferencie v MP3 formáte bude možné stiahnuť na web stránke   www.kzu.sk 

- prípadne bude zabezpečený zvukovým záznamom  na CD MP3 – cena 1 ks / 2  € 

mailto:mariakocis22@gmail.com
http://www.kzu./

