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Program konference pracovníků ve zdravotnictví v rámci celoživotního vzdělávání 

26. ledna 2022  

Místo konání: Kulturní sál – Klub OKO, Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod 580 01, v případě 

nepříznivé epidemiologické situace proběhne konference v online prostředí prostřednictvím aplikace Cisco 

Webex – cca týden před konáním konference Vám přijde na email pozvánka k připojení na konferenci, proto 

je nutné vyplnit správně emailovou adresu v přihlašovacím lístku, pro další informace prosím sledujte web 

školy! 

Téma konference:  „Osobní zkušenost“ 

Organizuje: SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, Mgr. Krovová Blanka 

 

8.00 – 8.15     Registrace účastníků, zahájení konference a seznámení účastníků konference s programem 

8.15 – 9.15     Kateřina Bastlová, DiS. „Život s a bez epilepsie“ – popis vlastní zkušenosti života s epilepsií   

před a po operaci, prezentace výsledků výzkumu života lidí po operačním řešení této nemoci  

9.15 – 9.45 Přestávka na občerstvení 

9.45 – 10.30   Tereza Nagyová „Prolomení tabu života se stomií“ Organizace Nejsem tabu  

nejsemtabu@gmail.com 

10.35 – 11.45  Simona Riedlová a Martina Půtová – „Burn Fighters … život s popáleninami“ pomáhají  

popáleným i jejich blízkým, pořádají besedy a říkají “Jizvami život nekončí a my jsme 

toho důkazem” 

11.45 – 12.00  Diskuze a závěr konference 

Na stránkách školy www. zdravskolhb.cz naleznete na domovské stránce odkaz na podrobné informace 

o konferenci a elektronickou přihlášku. Po vyplnění přihlášky klikněte na tlačítko odeslat a tím bude Vaše 

registrace provedena. Následně obdržíte email, který Vám registraci potvrdí. Přihlašování bude probíhat do 

naplnění kapacity sálu, poté bude i před uvedenou dobou ukončeno. Pro velké organizace je možná platba 

fakturou (PN Havlíčkův Brod, Sociální služby HB aj.) Nezasílejte peníze bez předchozího přihlášení – 

platby pak není možné identifikovat.  

Po přihlášení zašlete poplatek 350 Kč na účet KB 14 43 85 21/ 0100, variabilní symbol je Vaše datum 

narození (např. 220575 – den, měsíc, rok poslední dvojčíslí) – tento údaj je nezbytný pro identifikaci Vaší 

platby. Platbu prosím proveďte do 31. prosince 2021. Při prezenci bude vyžadován doklad o platbě.  

Poplatek je nevratný.  
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