
Seznam přednášejících 
 

Bc. Marianna Brabencová: brabeneckova@seznam.cz 
 - zdravotní sestra pracující původně ve FN Brno (Interní hematoonkologická klinika), poté v Masarykově 
onkologickém ústavu, nyní pracuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzitě v Brně v oblasti 
akademických výzkumů. 

 

Libuše Hašková: haskova@mou.cz 
- pracuje jako staniční sestra na odd. KKOP-B, dříve jako zdravotní sestra v třísměnném provozu, v 
Masarykově onkologickém ústavu  
- je vedoucí Týmu pro ošetřování nehojících se ran a dekubitů a konzultantka pro ošetřování nehojících se 
ran a dekubitů v rámci MOÚ,  paliativní péče, spolupráce s ambulancí paliativní péče 
 
Bc. Michaela Kaňová: kanova.michaela@seznam.cz 

- vrchní sestra Hospice sv. Alžběty v Brně, systematicky se zabývá praktickou ošetřovatelskou péčí o 
pacienty v terminálním stádiu a organizací péče. 
 
Jana Kapošváryová: jana.kaposvaryova@seznam.cz 

- zdravotní sestra domácího hospice Ondrášek v Ostravě, kromě výkonu praxe u terminálních pacientů v 
domácí péči se zaměřuje na paliativní pediatrickou péči. 
 
Jana Kirschová: jana.kirsch@seznam.cz 
- staniční sestra Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, systematicky se věnuje edukační 
rovině v oblasti komunikace s rodinami a organizační práci. 
 
Pavel Klimeš: pavel.klimes@cestadomu.cz 

   - zdravotní bratr domácího hospice Cesta domů v Praze. Poskytuje odbornou paliativní péči v rodinách 
nemocných.  
 
Anna Krutská: annakra@centrum.cz 

- vrchní sestra domácího hospice Cesta Domů v Praze. Dlouhá léta se věnuje praktické paliativní a 
hospicové péči v domácím prostředí. 
 
Mgr. Jana Křížová - jana.krizova@mou.cz 
- jako zdravotně - sociální pracovnice  se v Masarykově onkologickém ústavu věnuje zajišťování následné 
péče pacientům, realizuje individuální a skupinové sociální poradenství. 
 
Jana Sieberová: jana.sie@seznam.cz 

- zakládající členka hospicového hnutí Duha, z akutního provozu nemocnice odešla, aby se mohla plně 
věnovat rozvoji a edukaci v paliativní péči. 
 
Ilona Šándorová: ilonasandorova@seznam.cz 

 - zdravotní sestra Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v  Rajhradě, dlouhá léta pracuje v přímé 
paliativní péči. 
 
Mgr. Jiřina Večeřová: jirina.vecerova@charita.cz 
- jako zdravotní sestra pracovala na urgentním příjmu Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN u sv. Anny 
v Brně, nyní je hlavní sestrou a manažerem kvality ošetřovatelské péče Domu léčby bolesti s hospicem sv. 
Josefa v Rajhradě. Je též členkou oborové atestační komise pro obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, 
resuscitaci a intenzivní péči.. 
 
Zahraniční garant projektu: Nessa Coyle, RN, PhD, FAAN, Director, Supportive Care Program, Pain & 
Palliative Care Service, Department of Neurology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY 
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