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SESTRA
Jen tak jsi 
hoden pravdy 
a žití, když 
rveš se o ně 
den co den.

- J.W.Goethe
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Rámcový program
08:00 - 08:30 prezence
08:30 - 09:00 slavnostní zahájení 
09:00 - 12:00  blok I.
09:00 – 09:15 ERAS protokol u TEP kyčle – Mgr. Jitka Zimolová
09:15 – 09:30 Stomatochirurgie – Mgr. Věra Kratochvílová   
09:30 – 09:45 Pacient s mentálním postižením na COS – Mgr. Renata Fabry
09:45 – 10:00 Použití ústenek v kontextu dějin  
   – Mgr. Romana Škarecká, MBA
10:00 – 10:15 Robotická cystektomie  
   – Mgr. Hana Valentová, Mgr. Ivana Joštová
10:15 – 10:30 Intervenční radiologie – Mgr. Gabriela Svatošová
10:30 – 11:30 EXOToulky v kontextu zdravotní péče  
   - MUDr. Julius Lukeš, PhD.
11:30 - 13:00 oběd, prezentace firem
13:00 - 16:00 blok II.  
13:00 - 13:15 Osobnost sestry – MUDr. Lukáš Velev, MHA
13:15 – 13:30 Role sestry – Mgr. Magdaléna Vojtěchová, MBA
13:30 – 14:30 Osobní design pro harmonický život – Ing. Martina Fau, PCC
14:30 – 14:45 Manažerská komunikace - Mgr. Pavlína Papoušková
14:45 – 15:00 Výchova a vzdělávání nových sester – PhDr. Iva Marková
15:00 – 15:15 Absolventka v pracovním procesu  
   – PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD.
15:15 – 15:30 Intervence u pacienta v krizové situaci  
   – Bc. Markéta Brestovská
15:30 – 15:45 Losování tomboly, ukončení konference

Přihlášky zasílejte na adresu www.nemji.cz/konference do 30. 3. 2022. 
Registrační poplatek 400 Kč (studenti 300 Kč) uhraďte na účet NJ uvedený  
v přihlášce, 50 % z registračního poplatku bude věnováno jako dar pro 
organizaci Lékaři bez hranic. Akce je zařazena do systému vzdělávání NLZP, 
na závěr bude možné získat certifikát o účasti. Změna programu vyhrazena.

http://www.nemji.cz/konference
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Ing. Martina Fau, PCC

Martina je profesionální koučka a trenérka. Více než 
10 let se věnuje NeuroCoachingu, vychovala stovky 
profesionálních koučů a vede certifikační mentorinky 
pro získání mezinárodních ICF úrovní. Je autorkou 
globálně úspěšných nástrojů Pyramidy jedinečnosti  
a konceptu Life Design. Kombinací bohatých zkušeností 
s koučinkem, Human Design systémem a principy  
Feng Shui, vzniká v její dílně unikátní architektura 
pro životní úspěchy, zdraví a správné sebevyjádření  
člověka ve světě. 

MUDr. Julius Lukeš, Ph.D.

Lékař, vědec a cestovatel, který se od malička toulá 
mezi kontinenty. S dobrodružně založenými rodiči, kteří 
jej naučili milovat akční styl života za hubičku, strávil část 
dětství v Holandsku a Kalifornii se zastávkami v Mexiku 
a Asii. Kamarády přezdívaný „Lowcash“ vyrazil v 17 
letech sám do Číny. O rok později opustil Brazílii na cizí 
letenku, čímž uzavřel svou první padesátku zemí. Jeho 
avantúry pokračovaly i při studiu medicíny, kdy mimo 
jiné rozhodl o nouzovém přistání letadla v New Yorku, 
za což si vysloužil Cenu rektora UK. Dosud navštívil 105 
zemí, mnohé opakovaně. Má doktorát z molekulární  
a buněčné biologie, genetiky a virologie, se specializací 
na dětské leukemie. Nyní se věnuje oftalmologii.  
Své zážitky sepsal v nové knize s názvem EXOToulky 
SVĚTEM: 30 let zážitků ze 100 zemí.


