
                     ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

 

 
  

 

                                                sekce zdravotně sociální (022)                    

Vás zve na 
Konferenci 

 
která se koná dne 3. prosince 2019 

 v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Modrém salonku Divadla za plotem.  

PROGRAM 

                                                                       8:30 – 9:00 

Registrace 
 

9:00 – 11:00 
Zástupce MPSV 

Koncepce sociální práce a vzdělávání, koncepce sociálních služeb zdravotně-sociální 
pomezí, věcný záměr zákona o sociální práci, uznávání odborné kvalifikace a vydávání 

stanovisek k žádostem o akreditaci studijních programů opravňujících k výkonu 
regulovaného povolání sociálního pracovníka  

 
                                                                       11:00 – 12:00 

Mgr. Tereza Gajdušková 
Kancelář veřejného ochránce práv 

Právnička, odboru dohledu nad omezováním osobní svobody 
 

 Problematika v práci s pacienty v LDN 
 

12:00 - 12:30 
Oběd  

 
12:30 – 13:30 

MUDr. Kopecký Ondřej 
Centrum podpůrné a paliativní péče VFN 

 
Podpůrná a paliativní péče ve VFN Praha 

 
                                                                  

 
Diskuse, závěr 

                               
                                                                        
Účastnický poplatek převodem na účet činí pro členy sekce 100,- Kč, členy jiné sekce 150,- Kč, 
nečleny 250,- Kč.  
 

PLATBA PŘEVODEM: 
Číslo účtu 107-1465070257/0100 
v.s. datum konání akce 
do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení, zaměstnavatel 
k.s. 0308 
 
Platba na místě při registraci: člen sekce 150,- Kč, člen jiné sekce 200,- Kč, nečlen 300,- Kč 



                     ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

 

 
  

 

 
Dopravní spojení do PL Bohnice:  
MHD  ze stanice metra Kobylisy: autobusem č. 177 nebo 200 až do stanice Odra, poté projděte parčíkem 
směrem k hlavnímu vchodu léčebny, autobusem č. 152 až do zastávky Libeňská a cca po 50 m dojdete k 
Čimické vrátnici léčebny.  
Autem: Jeďte směrem na Čimice podél plotu areálu léčebny, kde zhruba v polovině přijedete do vjezdové 
vrátnice z ulice Čimická. 
 

 
Kredity: Podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání 
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění 
vyhlášky č. 321/2008 Sb. 

 
 
Akce je určena  zdravotně - sociálním pracovníkům, sociálním pracovníkům,  
svoji účast potvrďte na mail helena.slenkrtova@ftn.cz, do 28. 11. 2019  

 

S pozdravem 

                                     Předsednictvo sekce zdravotně sociální 022 


