Pod odbornou garancí České onkologické
společnosti a v rámci projektu

Kontinuální vzdělávání
mladých onkologů

Vás zve Česká
onkologická společnost
na interaktivní seminář
s názvem

„Téma roku 2020:
Komunikace o ukončování léčby“
On-line komunikační semináře se uskuteční:
PRAHA 14. 10. 2020

https://zoom.us/j/7119185597?pwd=cnM3MEtUbXhQTGU5SUw1QnFuRTZSdz09
ID: 711 918 5597
heslo: KVMO_10_20

LIBEREC 21. 10. 2020

https://zoom.us/j/95548411887?pwd=ZjBzTGhkNFpidnpsTmswZ2ZsMmQvZz09
ID 955 4841 1887
heslo: KVMO_11_20

ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. 11. 2020

https://zoom.us/j/95558411887?pwd=ZjBzTGhkNFpidnpsTmswZ2ZsMmQvZz09
ID 955 4841 1887
heslo: KVMO_11_20

BRNO 4. 11. 2020

https://zoom.us/j/91553790586?pwd=Y2xGOXNCZUQxZ0ZobzZsR3kycXFaZz09
ID 915 5379 0586
heslo: KVMO_11_20

PLZEŇ 10. 11. 2020

https://zoom.us/j/96973664092?pwd=M2wvRE9ROVJuQUNpcGhuR0w5eCtvUT09
ID 969 7366 4092
heslo: 828605

HRADEC KRÁLOVÉ 12. 11. 2020

https://zoom.us/j/92743273599?pwd=MXZQcmZNeTlCdnp0ZE1hUFE3ZlMxQT09
ID: 927 4327 3599
heslo: 173998

OLOMOUC 18. 11. 2020

https://zoom.us/j/92661002987?pwd=V0VaNThsRFVpYUFjbnFNLy9rMkczUT09
ID: 926 6100 2987
heslo: 931466

Seminář organizačně zajišťuje společnost
T.E.O. Consulting s.r.o.

Odborný garant semináře:
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP
Přednostka kliniky
Onkologická klinika 2. LF UK FN Motol
Akreditace ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Lektoři:
MUDr. Adam Houska
PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Centrum paliativní péče z.ú.

On-line diskuse 17.00 - 19.30
Komunikační workshop:
„Komunikace o ukončování léčby“
PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
MUDr. Adam Houska
(Centrum paliativní péče, z.ú.)

Projekt „Kontinuální
vzdělávání mladých
onkologů“

Registrační poplatek:
Pro lékaře – onkology
Pro studenty LF		
Pro ostatní účastníky		

ZDARMA
ZDARMA
350,- Kč.vč. DPH

Registrace a přihlášení na seminář
na www.teoconsulting.cz
KAPACITA AKCE JE OMEZENA

Komunikace o ukončování léčby

Díky pokrokům v léčbě onkologové často doprovází pacienta po dlouhé měsíce
a roky, kdy se snaží společně zastavit nebo zmírnit projevy onemocnění. Přesto
u řady pacientů dojdou k momentu, kdy jsou konfrontováni s faktem, že další
léčba už nepřinese prospěch a bude lepší ji ukončit. V těchto chvílích je lékař
nucen čelit mnoha obtížným otázkám. „Jak je to možné? Vždyť jste říkal, že
to bude lepší... to už se opravdu nedá nic dělat? Ještě jsem četl o takové
experimentální léčbě... co se mnou teď bude? To mne prostě necháte umřít?“
Cílem tohoto semináře je představit doporučené postupy pro efektivní a citlivou
komunikaci o ukončení léčby, formulované na základě aktuální vědecké evidence.
Workshop bude obsahovat stručný přehled relevantní literatury a interaktivní
rozbor modelové situace s diskuzí.
MUDr. Adam Houska pracuje jako lékař v mobilním hospici Cesta domů a jako
odborný pracovník v Centru paliativní péče. V rámci doktorského studia lékařské
psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání důstojnosti a priorit pacientů
v závěru života. Absolvoval výcvik v komunikaci závažných zpráv přední americké
společnosti VitalTalk (prof. Anthony Back, prof. James Tulsky).

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. je ředitel Centra paliativní péče a odborný
asistent na Oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Vystudoval psychologii
a Ph.D. z paliativní péče získal na Lancaster University v Anglii, kde působil jako
stipendista programu Marie Curie Actions. Absolvoval Fulbright Schumanovo
stipendium na Mount Sinai Hospital v New Yorku a půlroční stáž na VU Medische
Centrum v Amsterdamu. V roce 2016 získal cenu Evropské asociace paliativní
péče pro nejlepší mladé vědce. Jako externí psycholog spolupracuje s mobilním
hospicem Cesta domů.
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Partneři, kteří projekt v rámci edukačního grantu podpořili:

Organizátor: T.E.O. Consulting s.r.o.

