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EJF gemeinnützige AG
Sozialakademie „Haus Silberbach“
Sommerhauer Straße 1-5
95100 Selb/OT Silberbach
Internet www.haus-silberbach.de
Společnost Evangelisches Jugend- und
Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) je
zřizovatelem zařízení a služeb pro lidi všech
věkových skupin, kteří hledají zvláštní osobní
a sociální pomoc a péči. V návaznosti na svou
120letou historii spojuje EJF pod jednou
střechou centra pro pomoc dětem, mládeži,
rodinám, postiženým, seniorům a uprchlíkům
ve spolkových zemích Berlín, Braniborsko,
Bavorsko, Dolní Sasko, Severní PorýníVestfálsko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko
s přeshraniční vzdělávací činností.
Člen organizace Diakonisches Werk

Fax

Signatář iniciativy Transparentní
občanská společnost

E-Mail

Datum

Podpis

Prosíme čitelně vyplnit a zaslat na
E-Mail:

rene.milfait@seznam.cz

případně i na
adresu Sozialakademie „Haus
Silberbach“
Sommerhauer Straße 1-5
D 95100 Selb OT Silberbach
Svým podpisem akceptuji podmínky účasti a pravidla
ochrany dat EJF Akademie (aktuální verze na
www.akademie.ejf.de).
Má data budou uložena výlučně pro administrativní účely a
nebudou předána třetím osobám. Mám stále a vždy právo
dostat informaci o svých uložených datech.

Dárcovský účet:
EJF gemeinnützige AG
Evangelische Bank eG
IBAN: DE12520604100203993990
BIC: GENODEF1EK1

Dříve vyslovená přání
a zástupné rozhodování
jako užitečné nástroje
v péči na konci života
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Dříve vyslovená přání
a zástupné rozhodování
na konci života

10. - 11. června 2021

EJF-Akademie pro vzdělávání a
mezinárodní spolupráci

Dříve vyslovená přání
a zástupné rozhodování
na konci života
Cílová skupina
Profesionálně simultánně tlumočená
mezinárodní konference je určena pro
mediky, lékaře, zdravotní sestry,
etiky, právníky, lidskoprávníky,
nemocniční duchovní, psychology,
psychoterapeuty, teology, osoby ze
sociální, pedagogické a pastorační
oblasti, studenty souvisejících oborů,
pacientské organizace, publicisty,
politiky a další zájemce.

Internationale Arbeit

Souvislosti
Rozsáhlé možnosti medicíny a
rozmanitá etická měřítka a
přesvědčení pacientů ukazují jako
smysluplné, že preventivně dříve
prohlásí někoho za důvěrnou osobu
pro zástupné rozhodování a že se
předem vyjádří k léčbě pro případ, že
ztratí způsobilost poskytnout pak
souhlas. Zkušenosti z praxe potvrzují,
že může být interpretace pacientovy
vůle na základě jeho předchozího
vyjádření i nejistá. Proto je zvláště
důležitý dialog mezi zúčastněnými
aktéry a poradenství a objasnění s
ohledem na tyto otázky.
Dříve vyslovená přání jsou už proto
důležitá a smysluplná, že mohou
vyvolat rozhovory a reflexe s ohledem
na umírání. Příběhy pacientů
dokládají, že je dříve vyslovené přání
velmi nápomocné právě v případech, v
nichž je daný průběh nemoci už
předvídatelný. Předjímání vlastního
jednání v nových pak nastalých
krizových situacích může být i omylné.

Cíl

Český partner:

Hlavním cílem je výměna know-how a
zkušeností v oblasti dříve vyslovených přání
pacientů a zástupného rozhodování v péči na
konci života i projednání souvisejících
relevantních rozměrů a kontextů dané
problematiky. Cílem je navázání odborné
česko-německé spolupráce a činnosti,
zejména v oblasti etiky a práva.

Institut pro etické poradenství

Tato konference chce poskytnout oporu při
zvládání komplexních otázek v souvislosti s
rozhodováním na konci lidského života a
přispět k lidsky důstojnému utváření fáze
umírání.
Tematická těžiště
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicínský, právní a etický kontext
Možnosti a praxe v Německu a Česku
Stav, kritické body a zkušenosti
implementace a informování v
nemocnicích a dalších zařízeních
Odbornost, kompetence a vzdělávání
Pacienti způsobilí a nezpůsobilí
poskytnout souhlas a vyjádřit svou
vůli a přání, zjišťování domnělé vůle
Opatrovník, zmocněnec, důvěrná
osoba, personál daného zařízení a
soud
Písemné a ústní vyslovené přání,
vyhotovení, platnost, dokumentace a
aktualizace
Proces rozhodování: situace s
konflikty a nouze, etické poradenství

Lektoři
Dr. Arnd May, Centrum pro aplikovanou
etiku, Erfurt
Dr. Iur. JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.
MUDr. Jaromir Matějek, Ph.D., Th.D.
MUDr. Ondřej Kopecký, Ph.D.
JUDr. Barbora Vráblová, MA, Ph.D.

Místo konání
„Hotel Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5 (Selb)
Datum 10.- 11. června 2021
Čas
Začátek ve čt v 9:30.
Zakončeno v pátek v 18:00 společnou
večeří.
Účastnický poplatek
70,- Euro / studující 50,- Euro
včetně ubytování a stravy, plná penze

Žádáme účastníky, kteří nejsou
zaměstnanci EJF, aby zaplatili účastnický
poplatek přímo na místě.
Akceptujeme platby kartou.

Kontakt, vedení a moderace
Dr. René Milfait
E-Mail rene.milfait@seznam.cz
Telefon +420 736 678 634

