
medicína  
a smrt
Nadační fond Avast a Centrum paliativní péče

si Vás dovolují pozvat na druhou přednášku

z devítidílného cyklu medicína a smrt

Devět večerů o hranicích medicíny. O tom, co může dnešní  zdravotnictví 
a  sociální péče nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemo-
cí. 21  držitelů dvouletého stipendia avast Foundation Palliative care  
scholarship, které Nadační fond Avast poskytuje leaderům v oblasti palia-
tivní péče, představuje svůj pohled na doprovázení umírajících a jejich rodin.

Odborným garantem programu je centrum paliativní péče.

Akce je určena pro zájemce z  řad odborné i  laické veřejnosti. Vstup je 
zdarma. Po přednášce bude následovat prostor pro dotazy a pro neformální 
setkání všech účastníků. Kapacita je omezená, přednost dostanou dříve 
příchozí.

Třetí přednáška z celkově devíti plánovaných se uskuteční v únoru 2019.
Podrobnosti budou zveřejněny na Facebooku
www.facebook.com/nadaceavast.

rozvoj Paliativní Péče 
v olomouckém kraji 
kdy: Úterý 15. 1. 2019 od 17:00  do 20:00 hodin
kde:  Malá pravá posluchárna, Teoretické ústavy 

Lékařské fakulty Univerzity Palackého, 
Hněvotínská 3, Olomouc

vystoupí:
mudr. renata urbanová
Pracuje jako atestovaný hematolog na Hemato-onkologické klinice 
(HOK) Fakultní nemocnice Olomouc. Je lékařkou lůžkového oddě-
lení a ambulance, specialistou v péči o nemocné s chronickou lym-
focytární leukémií, členkou výboru České skupiny pro chronickou 
lymfocytární leukémii. Na toto téma také přednáší a publikuje. Vě-
nuje se paliativní péči u hematologicky nemocných, vede podpůrný 
tým HOK. Přednáší, vede semináře a praktická cvičení na Lékařské 
fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci. Od akademického roku 
2018/2019 je v rámci svého projektu garantem nově vzniklého před-
mětu Paliativní medicína II. 

mgr. kateřina tichá
Věnuje se mobilní specializované paliativní péči, od roku 2016 pra-
cuje jako ředitelka mobilního hospice „Nejste sami“ v  Olomouci. 
Vede dva specializované multidisciplinární týmy, které odděleně 
pečují o dětské a dospělé terminálně nemocné. Původní profesí je 
sociální pracovník s profesní kvalifikací poradce pro pozůstalé. Ab-
solvovala mnoho stáží v českých i zahraničních sociálních službách, 
účastnila se mezinárodních konferencí s tématikou paliativní péče. 
Od září roku 2018 je místopředsedkyní Fóra mobilních  hospiců. 
V rámci svého projektu rozvíjí a upevňuje mobilní specializovanou 
paliativní péči ve svém regionu. 

moderuje:
mgr. marek uhlíř
Člen výboru České společnosti paliativní medicíny
ČLS JEP a uznávaný expert na oblast paliativní péče.


