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Role nelékařských povolání v léčbě pacientů 
s onkologickým onemocněním - informace 
z konference  
 

 
 
Další zastávkou na „turné“ konferencí pořádaných Aeskulap Academy ve spolupráci 
s MZ a IPVZ, financovaných z ESF a pod odbornou garancí České asociace sester, 
byla Olomouc a to v termínu 16. 9. 2011. 
Krajským koordinátor v této oblasti je Mgr. Václav Kajaba, PhD., který velmi zkušeně 
zajistil chod programu v podmínkách velmi hezkého prostředí. 
Téma onkologických onemocnění v kontextu péče o nemocné a prevence 
onemocnění je téma velmi „těžké a smutné…“. 
Přednášející ale svými prezentacemi dokázali, že umí a pacienti jim mohou 
bezvýhradně věřit. 
Svou kompetenci v problematice léčba onkologických onemocnění jasně ukázal 
nejen Mgr.Václav Kajaba, PhD. z Fakultní nemocnice Olomouc, ale i další kolegyně 
např. paní Romana Reysseltová z chirurgické kliniky FN Brno nebo Eliška Takazcova 
z Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Její přednáška, jak v hlavním programu, tak i 
v následném semináři, byla nesmírně zajímavá a její přednes byl úžasný. 
 
Samozřejmě nezklamal ani MUDr. Michal Čilík, profesí psychiatr, který navozením 
situace ukázal posluchačkám, jak se cítí pacient v okamžiku nemoci a hospitalizace. 
Mnozí z nás si teprve v tu chvíli uvědomili, jak velký stres to může být. Připomněl 
také to, že poskytování zdravotní péče má úzkou souvislost s etikou i právním 
povědomím. Do svého vstupu aktivně vtáhl takřka všechny posluchače v sále. 
V odpoledních hodinách opět proběhly dva semináře, které volně navazovaly na 
dopolední hlavní program. Obrovskou výhodou tohoto projektu je právě navazování 
seminářů na konferenci a účast na dvou akcích v jeden den. Což uspoří kolegyním a 
kolegům hodně času. 
 
Těšíme se na další akce a setkání s vámi všemi, kteří se rozhodnete doplnit si 
svoje znalosti a přijdete na společné akce, které se konají po celý podzim 
tohoto roku. 
Pozvánky a přihlášky najdete na www.cnna.cz. 
 
Ing.,Bc. Irena Kouřilová 
Víceprezidentka ČAS 
moderátor konferencí 
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