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„I slova léčí II.“ aneb komplexní péče o onkologicky nemocné a jejich blízké 

11. srpna 2015, Praha: Cílem konference I slova léčí II. je otevřít téma psychosociální problematiky 

onkologicky nemocných a jejich blízkých v ČR. Amelie poskytuje odborné sociální poradenství, 

individuální, rodinné a párové konzultace, skupinovou aktivizaci, Linku Amelie a další služby. 

Konferencí I slova léčí II. navazuje na dlouhodobé osvětové cíle v oblasti psychosociální pomoci 

onkologicky nemocným a jejich blízkým. Partnerem konference je Všeobecná fakultní nemocnice 

v Praze. 

Jednodenní konference I slova léčí II. proběhne 5. listopadu v Charvátově sále III. interní kliniky VFN a 

1. LF UK. V současné době probíhá výběr ze zaslaných abstrakt a přihlášek k aktivní účasti na 

konferenci a finalizace programu. Účast potvrdili například odborníci z Velké Británie (Maggie´s 

centres), v jednání jsou i další zahraniční hosté. Konference je určena zejména pro nelékařské 

zdravotnické profese (zdravotní sestry, fyzioterapeuty, sociálně zdravotní pracovníky atd.), 

psychology, sociální pracovníky a další pomáhající profese. Cílem konference je i navázání 

mezioborové spolupráce a spolupráce mezi organizacemi i na mezinárodní úrovni. Výstupem 

z konference bude sborník odborných textů, který bude zdarma přístupný na stránkách Amelie.  

„Díky dlouhodobému působení Amelie v oblasti psychosociální podpory onkologicky nemocným se 

nám podařilo sestavit odbornou radu konference z odborníků ve svém oboru, jako je PhDr. Marta 

Romaňáková (klinická psycholožka Masarykova onkologického ústavu v Brně), MUDr. Alexandra 

Aschermannová (onkoložka a pedagožka 1.LF UK), Bc. Michaela Čadková Svejkovská (vedoucí provozu 

a metodička služeb Amelie) a Mgr. Zuzana Máchová (vedoucí Odboru vzdělávání VFN)“, říká 

koordinátorka konference Mgr. Šárka Slavíková, vedoucí vzdělávání v Amelii. „Jedná se o jedinečnou 

akci, která se svým obsahem pohybuje mezi zdravotnickým a sociálním prostředím a apeluje na 

mezioborovou spolupráci“, dodává Slavíková. 

K pasivní účasti se bude možné hlásit v průběhu měsíce září. 
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