
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cílová skupina 

Akce je určena pro mediky, lékaře 
(především gynekology a porodníky,  
neonatology, pediatry a patology, ge-
netiky), zdravotní sestry,  
etiky, psychology a psychoterapeuty, 
krizové interventy, teology a  
pastorační a sociální pracovníky, pra-
covníky pohřebních služeb,  
poradce pro pozůstalé a další zájemce 
ze širší veřejnosti.   
 

Souvislosti 

Perinatální paliativní péče je přede-
vším přístup podpory pro rodinu, která 
přišla o své dítě během těhotenství, 
porodu či krátce po něm. Jde o dlou-
hodobé doprovázení rodiny, jež začíná 
ve chvíli nepříznivé diagnózy dítěte a 
přetrvává ještě dlouhou dobu po smrti 
dítěte.  
Zabývá se somatickou, sociální, psy-
chickou a spirituální dimenzí celé  
rodiny a nabízí kvalitní komplexní od-
bornou péči a přítomnost u rodiny dle 
jejích potřeb.  
Společnost těmto situacím někdy bere 
status ztráty a neuznává truchlení 
rodiny. Zlehčuje tak vážnost emocí, 
které rodinu zaplavují, a zpochybňuje 
tím vlastně hodnotu života v jeho sa-
mém začátku.  
Perinatální paliativní péče představuje 
potenciál pomoci na další cestě živo-
tem. Budou proto představeny a 
společně reflektovány konkrétní 
případy. 
 

Tématická těžiště 
 medicínský, sociální, etický, psycholo-

gický a spirituální aspekt v perinatální 
ztrátě  

 koncepce perinatální paliativní péče a 
její začlenění do systému  

 komplexní péče multidisciplinárního 
týmu  

Přednášející a jejich témata 

Prof. Dr. med. Eva Robel-Tillig, přednostka 
Kliniky pro děti a mládež, Sociální nadace 
Bamberg / Klinika am Bruderwald: 
1 Komplexní představení perinatální pali-
ativní péče v Německu. 
2 Předčasné ukončení těhotenství z 
důvodu těžkého poškození plodu: etické 
hledisko. 
MUDr. Magda Chvílová Weberová, primářka 
dětského a novorozeneckého oddělení,  
pediatrička a neonatoložka 
Zkušenosti ze systematického poskyto-
vání perinatální PP v Kraji Vysočina. 
Dětská a perinatální PP jako součást zdra-
votní politiky kraje. 
 
PhDr. Jana Marková a Hana Doskočilová  
Sociální pracovnice, dula  
ředitelka Jihočeského Dítěte v srdci, z.s.: 
Regionální rozvoj perinatální paliativní 
péče v ČR. 
Bc. Alena Peremská, ředitelka Perinatálního 
hospice Dítě v srdci, z.s., členka výboru Sekce 
pro etiku při ČSPM 

1 Dítě v srdci jako nositel ideje i praxe.  
2 Perinatální paliativní péče v jednot-
livých bodech a cesta k začlenění celé 
koncepce do zdravotnického systému. 

Bc. Kristýna Štefanides, sociální pracovnice 
Perinatálního hospice Dítě v srdci, z.s. 

Specifika a problematika odborného 
sociálního poradenství v perinatální palia-
tivní péči.  

Český partner 
 

 
www.ditevsrdci.cz 

 
Sekce pro etiku v paliativní péči 
ČSPM 

 
Datum a časy 

31. 3. a 1. 4. 2022 

Začátek 10:45 Konec 13:15 

Místo konání 

Sozialakademie „Haus Silberbach“  
Sommerhauer Straße 1 – 5 
95100 Selb OT Silberbach 
 
Účastnický poplatek 
85,- Euro 
50,- Euro studenti a osoby s 
postižením 
Vše včetně ubytování a stravy, plná penze 
 
Žádáme účastníky, kteří nejsou 
zaměstnanci EJF, aby zaplatili účastnický 
poplatek přímo na místě. 
Akceptujeme platby kartou. 
 
Celá konference je simultánně 
tlumočena. 

 
Kontakt, přihláška, koordinace 

Dr. René Milfait, EJF-Akademie, člen 
výboru Sekce pro etiku ČSPM 
Tel.   (+420) 736 678 634 
E-Mail: rene.milfait@seznam.cz  

Mezinárodní konference 
 

Perinatální paliativní péče 
 



 
 

Místo konání 
 

Sozialakademie „Haus Silberbach“  

Sommerhauer Straße 1-5 

D 95100 Selb OT Silberbach 
  
 

 
Příjmení 
 
Jméno 
 
Zaměstnavatel/povolání 
 
 
 
 
Adresa 
 
 
 
 
 
 
E-Mail 
 
Telefon                     
 
 
 
Datum                    Podpis 
 
 
 
 
 

E-Mail  rene.milfait@seznam.cz 
 
 
 
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. 
 
 

 

TZřizovatel 

EJF gemeinnützige AG 
Königsberger Straße 28 
12207 Berlin 
Tel.: 030 76884-0 / Fax: -200 
Mail: info@ejf.de / Internet: www.ejf.de 

 
Společnost Evangelisches Jugend- und Für-
sorgewerk (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 Porýní-Vest-
fálsko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko 
s přeshraniční vzdělávací činností. 
 

Člen organizace Diakonisches Werk   
 
 
Signatář iniciativy Transparentní 
občanská společnost   

 

 
 

Dárcovský účet: 
 

 
 
Spendenkonto 
 
EJF gemeinnützige AG 
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE12520604100203993990 
BIC: GENODEF1EK1 
 

Finančně podpořeno 

 
Perinatální paliativní péče 
 
31. března - 1. dubna 2022 

v Selbu, OT-Silberbach 
 
 

 

 


