
ELNEC (End-of-Life Nursing Education Consortium), volně 
přeloženo „Kurz ošetřovatelství v závěru života“, je mezinárodní 
projekt Vzdělávacího konsorcia zdravotních sester pracujících  
s pacienty v konečné fázi života. ELNEC je řízen institucemi City of 
Hope (COH) a American Association of Colleges of Nursing (AACN). 
Hlavním cílem je zlepšit oblast paliativní péče ve zdravotnictví. 
Primárním cílem je vzdělávat sestry v péči o umírající nemocné.  
V České republice projekt realizuje Hospicové občanské  
sdružení Cesta domů.

ZÁKLADNÍ KURZ ELNEC SE ZABÝVÁ TĚMITO MODULY: 

 − úvod do paliativní péče 
 − léčba bolesti 
 − léčba příznaků 
 − etické záležitosti v paliativní péči 
 − kulturní a duchovní aspekty péče o pacienty  

v konečné fázi života
 − komunikace 
 − ztráta, zármutek a žal 
 − poslední hodiny

Projekt ELNEC nabízí znalosti a dovednosti, potřebné k 
poskytnutí paliativní péče a jejichž osvojení může mít pozitivní 
dopad na životy těch nemocných a jejich rodin, kteří se potýkají 
s diagnózou závažných nevyléčitelných onemocnění.

Kurz ELNEC v Rajhradě
Základní kurz paliativní a hospicové péče

1. – 4. dubna 2014
Edukační centrum Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa  

v Rajhradě u Brna, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

Určeno pro: všeobecné sestry a ostatní zdravotnické pracovníky, sociální pracovníky, 
pečovatele a další zájemce

Pořadatel: Hospicové občanské sdružení Cesta domů a ELNEC tým sester vyškolených  
v rámci mezinárodního projektu ELNEC, které poskytují přímou paliativní péči

Poplatek:  2 600 Kč (zahrnuje účast na odborném programu, doklad o absolvování 
vzdělávací akce, tiskové materiály, podrobný program ELNEC kurzu, občerstvení mezi 
přednáškovými bloky, společnou večeři, exkurzi do Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa).  
Informace o úhradě poplatku jsou uvedeny na přihlášce.

Podrobnější informace a program jsou k dispozici na www.cestadomu.cz/elnec
Akce je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání, ohodnocena kredity ČAS.

Přihláška na kurz je ke stažení na www.cestadomu.cz/elnec

Případné další dotazy zodpoví Pavel Klimeš, lektor a koordinátor  
kurzu ELNEC, e-mail: pavel.klimes@cestadomu.cz, telefon: 775 055 204

V místě konání je možnost zajištění ubytování, podrobnější informace 
poskytne Mgr. Eva Šímová, email: eva.simova@charita.cz


