Předseda Rady ČBK pro zdravotnictví Mons. Jan Baxant
a Arcibiskupství olomoucké
ve spolupráci
s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc
a Maltézskou pomocí,
za účasti
zástupců Centra pastorační péče diecéze Regensburg
a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha (Centra integrované onkologické
a paliativní péče, držitele akreditace Evropské onkologické společnosti ESMO),
pořádají
ve dnech 1. 10. - 4. 10. 2012 na Velehradě
8. formačně vzdělávací setkání katolických pastoračních pracovníků
v zařízeních zdravotních a sociálních služeb.
Téma: Komunikace a pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty
(a pracovníky ve zdravotnictví)
Duchovní obnovu
povede Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, předseda Rady pro zdravotnictví
ČBK.
Odborný program:
přednášky
semináře
workshop
zprávy o poskytování pastorační péče v zahraničí
diskuze
Ustavení Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice

Důležité informace pro účastníky:
1) Zahájení a ukončení setkání:
Pondělí 1. 10. 2012
Od 16:00

Příjezd a ubytování účastníků

18:00

Večeře

19:00

Zahájení duchovní obnovy

Čtvrtek 4. 10. 2012
Po obědě v 12:00

Ukončení setkání

2) Workshop:
Každý si připraví jednu kazuistiku ze své praxe nemocničního kaplana. Uvedení názvu a anotace
kazuistiky je součástí přihlášky. Na základě podobnosti témat kazuistik budou účastníci rozděleni
do skupin a vyzváni k jejich prezentaci a diskuzi.

Kazuistika prezentovaná na workshopu bude obsahovat:
Věk, pohlaví, onemocnění (znáte-li diagnózu, průběh nemoci), oddělení a délku
hospitalizace pacienta.
Popis osobní a rodinné, příp. sociální situace pacienta a jiných skutečností, které měly vliv
na vznik, průběh a prožívání nemoci.
Příslušnost a jeho postoj k náboženství.
Prožívání víry před onemocněním pacienta. Úvahy o Bohu, smyslu života. Vztah k sobě a
druhým.
Existenciální, duchovní a náboženské potřeby pacienta v době nemoci.
Perspektivy prožívání víry, plánování změny způsobu života po ukončení hospitalizace.
Postoj pacienta ke smrti, pokud o ní hovořil, resp. k úmrtí blízkého člověka, pacienta atp.
Popis poskytování pastorační péče nemocničním kaplanem.
Spolupráce nemocničního kaplana s pracovníky ve zdravotnictví během hospitalizace
pacienta.

Konferenční poplatek: 200 Kč (bude vybírán organizátorem na začátku setkání)

