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Tisková zpráva: 
Na konferenci Pokojné umírání vystoupili i švýcarští odborníci na paliativní péči 
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR uspořádala 4. května 2016 v Liberci významnou konferenci o 
pokojném umírání, jež se konala pod záštitou Lenky Kadlecové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro 
resort sociálních věcí.  
 
Konference, jež se zabývala významným a mnohdy dosud opomíjeným tématem paliativní péče, se zúčastnilo 
více než 100 posluchačů, kteří se díky rozmanité skladbě přednášek dozvěděli spoustu užitečných informací 
nejen o paliativní péči v České republice, ale i ve Švýcarsku, a to díky švýcarským odborníkům. Kathrin 
Schaffhuser, vědecká spolupracovnice Diakoniewerk Neumünster, mluvila o tom, jak chápou ve Švýcarsku 
paliativní péči, Beatrice Schär, expertka péče a služeb v Residenz Neumünster Park, o procesu zavádění a 
certifikace paliativní péče. Z českých odborníků vystoupili například David Šourek a Patrik Burda, experti 
projektu Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních či Lucie Pohlová, lektorka Institutu 
vzdělávání APSS ČR a vedoucí zdravotního úseku Nový domov, p. o., Karviná. „Na konferenci zazněly myšlenky 
k otázkám stárnutí, umírání a smrti, jak o těchto tématech přemýšlet, jak komunikovat s klienty, pokud se konec 
blíží, jak změnit systém, aby skutečně podporoval kvalitu založenou na spokojenosti klientů, a ne na vůli 
pečujícího personálu či představě úředníků. Je důležité si přiznat, že česká společnost stojí před jednou z velkých 
historických výzev, a to být společností dospělejší, zralejší, odpovědnější a solidárnější právě ve vztahu ke 
stárnutí a umírání,“ komentuje význam paliativní péče David Šourek.   
 
V rámci konference si mohli účastníci odnést zdarma publikaci Paliativní péče – Úvod do tématu pro pracovníky 
v zařízeních pečujících o seniory, jejímiž autory jsou Eva Niedermann, Claudia Pflugshaupt, Heinz Rüegger a 
Beatrice Schär. Podněty předložené v publikaci mají povzbudit především pracovníky domovů pro seniory, aby 
svou praxi reflektovali a objevovali nové možnosti, jak může být paliativní péče rozvíjena. Ve druhé části studie 
nechybí ani pohled českých odborníků na paliativní péči a zamyšlení se nad využitelností švýcarské praxe v naší 
zemi. 
 
Konference se uskutečnila v rámci projektu s názvem Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb, reg. číslo CH.10/2/047, financovaného z Programu implementace švýcarsko-české 
spolupráce. 
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