
   Mezinárodní konference  

Dříve vyslovená přání a zástupné rozhodování jako užitečné nástroje  

v péči na konci života 

 
EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit 

 
Ort: Hotel Haus Silberbach 

Program 

 
Čt, 10. 6. 2021 
9:30 Příjezd, registrace, ubytování 
 
10:00 Zahájení a pozdravy: 
Koordinátor CZ-D spolupráce EJF-Akademie pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci, 
člen Komise pro sociální věci a zdravotnictví města Mariánské Lázně, člen Sekce pro etiku 
České společnosti pro paliativní medicínu (Dr. René Milfait) + předseda Institutu pro 
etické poradenství a Sekce pro etiku České společnosti pro paliativní medicínu (Dr. 
Jaromir Matějek). 
 
10:15-10:45   MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.: Představení činnosti českého 
partnera konference – Institutu pro etické poradenství a Sekce pro etiku České 
společnosti pro paliativní medicínu 
 
10:45-11:00 Přestávka s občerstvením 
 
11:00-12:15 MUDr. Ondřej Kopecký, Ph.D.: Plánování péče v závěru života - o co 
se můžeme opřít? (Přednáška s diskusí) 
 
 
12:15-13:00 oběd 
 
14:00-15:00 Dr. Arnd May: Představení Centra pro etiku v Erfurtu + Možnosti 
opatření pro zdravotní záležitosti v Německu prostřednictvím zplnomocnění, 
opatrovnictví, dříve vyslovených přání I. (Přednáška s diskusí) 
 

15:00–15:30 Přestávka s občerstvením 
 
15:30-16:30 Dr. Arnd May: Možnosti opatření pro zdravotní záležitosti v 
Německu prostřednictvím zplnomocnění, opatrovnictví, dříve vyslovených přání 
II. (Přednáška s diskusí) 
 
 
16:30-17:00 Pódiová diskuse (se všemi přednášejícími po prvním dni) 
 
18:00 večeře 
 
19:00- Možnost rozhovorů, příjemného posezení u zdravých nápojů v prostorách Hotelu 
Haus Silberbach  
 
 



Pá, 11. 6. 2021 

 
08:00-09:00 snídaně 
 
09:00-10:15 Dr. Arnd May: Stav implementace Advance Care Planning dle § 132g 
SGB (Sociální zákoník) v domovech pro seniory, pro osoby s postižením 
(zařízení podpory pro začlenění do společnosti nově dle SGB) (Přednáška s 
diskusí) 
 
10:15 – 10:45 přestávka s občerstvením 
 

10:45-12:00 MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.: Interpretace dříve vyslovených 
přání (Přednáška s diskusí) 
 
12:15-13:00 oběd 
 
14:00-15:15 JUDr. Barbora Vráblová, Ph.D.: Nedokonalosti současné právní 
úpravy dříve vyslovených přání (Přednáška s diskusí) 
 
15:15–15:45 přestávka s občerstvením 
 
15:45-17:00 JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.: Právní zodpovědnost zdravotníků a 
poskytovatelů zdravotních služeb (Přednáška s diskusí) 
 
17:05-17:50 Pódiová diskuse/závěr 
 

18:00 večeře 

Odjezd 

 

Die Konferenz wird professionell dolmetscht. 

Vielen Dank Deutsch-Tschechischem Zukunftsfonds für seine Förderung: 

 


