Západočeská mezioborová konference
na téma

Paliativní medicína
a hospicová péče
1. INFORMACE
HOSPIC

sv

iří

F ra n t i š kov y L á z n ě
12. - 13. 3. 2010

Pod záštitou Českého výboru paliativní medicíny ČLS JEP
Hejtmana Karlovarského kraje
Starosty města Františkovy Lázně
Akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně, a.s.

Organizační výbor

13. března 2010 – sobota: Sadová kavárna

MUDr. Ján CABADAJ ......................... HOSPIC Sv. JIŘÍ v CHEBU o. s.
MUDr. Josef TRNKA ........................... ARO - Nemocnice Sokolov
PhramDr. E. CHROMÁ ...................... OS-Česká lékárnická komora
MUDr. Josef ZOUL ............................... Lázně Františkovy Lázně, a. s.
Pavla ANDREJKIVOVA .................... LADARA s. r. o.
Mgr. Petr HRUŠKA, ThD ................ Farní charita Cheb
Mgr. Jana ADLEROVÁ ...................... MÚ Františkovy Lázně

07,00 – 08,00

Prezentace

08,00 – 10,30

IV. odborný blok –

			

Psychologická, sociální a spirituální péče

10,30 – 11,00

Přestávka - káva, občerstvení

11,30 – 13,00

V. Odborný blok – Varia

Česká společnost paliativní medicíny

13,00 – 14,00

Oběd

Česká algesiologická společnost

14,00

Konec konference

Spolupráce

Česká společnost pastorační medicíny
Asociace zdravotních sester
Asociace agentur domácí péče
Spolek lékařů ČLS JEP v Chebu
Česká lékařská komora – okresní sdružení v Chebu

Program konference:
12. března 2010 – pátek: Sadová kavárna

Sesterská sekce:
12. března 2010 - Sobota: Divadlo B. Němcové
09,00 – 09,30

Zahájení konference

09,30 – 11,00

I. Odborný blok

11,00 – 11,30

Přestávka- káva, občerstvení

07,00 – 09,00

Registrace účastníků

11,30 – 13,00

II. Odborný blok

09,00 – 09,30

Slavnostní zahájení konference

13,00 – 14,00

Oběd

09,30 – 11,00

I. odborný blok – Hospicová péče

14,00 – 15,00

Firemní blok

11,00 – 11,30

Přestávka – Káva, občerstvení

15,00 – 16,00

III. odborný blok

11,30 – 13,00

II. odborný blok –

			

Obecná a speciální paliativní péče

19,00 – 24,00

Společenský večer

13,00 – 14,00

Oběd

14,00 – 15,00

Firemní blok

15,00 – 15,30

Přestávka – káva, občerstvení

1.

Akce je garantována ČLK, zařazená do celoživotního vzdělávání
lékařů, farmaceutů i SZP, ohodnocená 10 kredity.

15,30 – 17,00

III. odborný blok – Léčba bolesti

2.

20,00 – 24,00

Společenský večer

Kontakt. K účasti se lze přihlašovat průběžně na
www.hospiccheb.cz:, současně se lze přihlásit na obědy
a uvést požadavky na ubytování či požádat o další informace.

			

Teplý a studený raut s hudbou

3.

Uzávěrka přihlášek do 28. 2. 2010.

Informace:

Informace a pokyny pro účastníky

7.

Ubytování. Pořadatelé zajistí ubytování v LD a. s. Lázně Františkovy
Lázně a.s. Ubytování si účastník konference hradí sám, platby v recepci hotelu. Typ ubytování si účastník zvolí na registračním formuláři.

8.

Stravování - pořadatelé zajišťují pro účastníky konference obědy
a večerní raut v Sadové kavárně, úhrada je zahrnutá v registračním
poplatku. V přední části sálu bude zajištěno bezplatné občerstvení po
celou dobu konference.

9.

Parkování – pouze na vyznačených parkovištích mimo lázeňské
území. Informace při registraci.

„Paliativní medicína a hospicová péče“
12. - 13. března 2010
Akci organizačně zajišťuje občanské sdružení pro

HOSPIC sv. JIŘÍ v CHEBU o. s.

1.

Konference je dle SP ČLK č. 16 pořádána v rámci celoživotního
vzdělávání lékařů, obdobně i farmaceutů a zdravotních sester, a je
ohodnocená 10 kredity.

2.

Místo konání. Sadová kavárna - Parkcafé,
Ruská 60/1, Františkovy Lázně 351 02.

3.

Registrace - se bude konat ve velkém sále Sadové Kavárny. Budou
vyčleněna místa zvlášť pro registraci lékařů a farmaceutů, zdravotních sester a zvlášť pro přednášející. Při registraci obdržíte odborný
program, lístky na občerstvení, obědy a večeře. Oběd lze objednat
i při registraci do 9,00 hod. Preferujeme však registraci po internetu,
na www.hospiccheb.cz

4.

Účastnické poplatky. Poplatek za účast na konferenci je stanoven
pro lékaře a lékárníky ve výši
2 dny/ 1 den
1.000,-/500,- Kč
pro SZP
2 dny/1 den
500,- / 250,- Kč
V poplatku je i úhrada za občerstvení o přestávkách, za obědy, i večerní raut.

5.

Úhrada sjezdového poplatku do uzávěrky registrace. Platba
převodem na účet ČSOB BU-224004721/0300 (variabilní symbol
rodné číslo plátce) nebo složenkou. Platba je možná i při registraci
s příplatkem 100.- Kč.

6.

Instalace stánku vystavovatelů. Vstup do prostoru vyhrazeném
pro prezentaci firem bude umožněn již v předvečer od 17,00 – 18,00
hod. a v den zahájení od 7,00 hodin.

10. Kulturní program. První den konference společenský večer, pro
zájemce bude nabídka lázeňských procedur nebo návštěva Aquafora. Konferenci lze spojit s víkendovým pobytem v lázeňském městě
a s návštěvou jeho okolí.
Kontakt. K účasti se lze přihlašovat průběžně na webových stránkách www.hospiccheb.cz – zde najdete registrační formulář, kde
uvedete i žádosti na ubytování, o další informace můžete požádat
na e-mail: hospiccheb@tiscali.cz

Registrační formulář

Ubytování:
Hotel: prosím vyberte hotel

Kontaktní údaje:

...............................................................................

..........................................................................................................................................

Příjezd:

......................................................................................................................................

Jméno:.........................................................................................................................................

Odjezd:

......................................................................................................................................

Příjmení:

Sdílet pokoj s :

Tituly:

R.č.:

..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Zadejte pouze prvních 9 číslic – slouží pouze k identifikaci platby zadejte bez lomítka)

Typ účasti:

. ................................................................................................................

AKTIVNÍ – PASIVNÍ

Téma sdělení:

...................................................................................................................
...................................................................................................................

Pracoviště:

.............................................................................................................................

(např. Hospic Červený Kostelec)

Doba trvání:
Ulice:

.........................................................................................................................

............................................................................................................................................

Poplatky za účast:
Město:

.........................................................................................................................................

Sjezdový poplatek:

......................................................................................................

PSČ:

..............................................................................................................................................

Ubytování:

IČO:

. .............................................................................................................................................

Účastnické poplatky uhradit do 28.02.2010!

.............................................................................................................................

E-mail:

.......................................................................................................................

práce

Zvláštní přání:

E-mail:

......................................................................................................................

privát

Bezbarierový přístup:

Mobil:

. .........................................................................................................................................

Jiné:

ANO - NE

..............................................................................................................................................

Sponzoři
Město Františkovy Lázně
Lázně Františkovy Lázně, a. s.

Západočeská mezioborová konference

