
Zpráva o Setkání křesťanských zdravotníků s názvem 

Inspirace v péči o bližní v různých oblastech 

 

V sobotu 7. května 2011 proběhlo v kostele sv. Karla Boromejského v Praze 

Setkání křesťanských zdravotníků s názvem Inspirace v péči o bližní v různých 

oblastech. 

Předneseny byly tyto referáty, které si můžete poslechnout na 

http://www.boromejky.cz/44.htm 

 Deus caritas est – péče o bližního – P. Mgr. Vladimír Málek 

 Charita – její úkol a služba – Mgr. Pavel Šimek  

 Co je a co není paliativní péče – MUDr. Přemysla Pavlína Marková 

 Domácí hospic – péče o nemocné v kruhu rodiny – Anna Krutská, DiS. 

 Euthanasie – následek selhání péče nebo milosrdenství? – Doc. Ing. Mgr. 

Aleš Opatrný, Th.D, MUDr. Tereza Dvořáková 

 Panelová diskuse 

 

MODERÁTOR: 

Zdeněk Líbal pracuje na internetových projektech Pastoračního střediska 

Arcibiskupství pražského, především na webech Vira.cz a Pastorace.cz. Studuje 

katolickou teologii na Univerzitě Karlově v Praze, Katolické teologické fakultě. 

 

Garant akce: 

P. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., teolog a autor duchovní literatury. Byl 

vedoucím Pastoračního střediska pražské arcidiecéze (1991-2004), je mimo jiné 

spoluzakladatelem a členem Společnost pro studium sekt a nových náboženských 

směrů a je vedoucím katedry pastorálních oborů na KTF UK. Je biskupským vikářem 

pro pastoraci a sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla 

na Vyšehradě. 

 

Přednášející: 

P. Mgr. Vladimír Málek – ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského, 

je znám svým televizním komentováním bohoslužeb a návštěv papeže. 

http://www.boromejky.cz/44.htm


Mgr. Pavel Šimek – absolvent studia teologie na UK Praha. Dále se vzdělával  

v oboru psychoanalytické psychoterapie. V letech 1990 – 1995 pracoval v Charitě 

ČR (tehdejší ČKCH), nyní pracuje v Arcidiecézní charitě Praha ve funkci zástupce 

ředitele. V letech 2007 – 2011 přednášel na VŠ sv. Alžběty v Bratislavě. Je členem 

Evropského hospodářského a sociálního výboru. 

MUDr. Pavlína Marková – SM. Přemysla – členka Kongregace Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského v Praze. Pracuje jako vedoucí lékař Oddělení 

ošetřovatelských lůžek Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského  

v Praze. Je odborným garantem připravovaného projektu Oddělení paliativní péče 

nemocnice. 

Anna Krutská, DiS – vrchní sestra Domácího hospice Cesta domů. Svoji činnost  

v pražském Domácím hospici Cesta domů začala v roce 2004, kdy se podílela na 

tvorbě webových stránek. Později nastoupila jako zdravotní sestra, takže již sedmým 

rokem dochází do rodin, v nichž hospic poskytuje specializovanou paliativní péči. 

Čtyři roky je ve funkci vrchní sestry, kterou převzala po Bětce Mišoňové, která Cestu 

domů spolu s MUDr. Marií Goldmannovou a ředitelkou Martinou Špinkovou v roce 

2001 založila. Jako vrchní sestra spolupracuje s lékaři a koordinuje práci sestřiček 

tak, aby každý pacient dostal péči, kterou právě potřebuje. Zajišťuje a také slouží 

pohotovostní služby v noci a o víkendech. Věnuje se stážistům, podílí se na 

vzdělávání dobrovolníků Cesty domů. 

MUDr. Tereza Dvořáková – lékařka, která se dlouhodobě podílí na rozvoji 

paliativní péče v České republice, stála u zrodu domácí i lůžkové hospicové péče na 

Benešovsku. V současnosti pracuje jako vedoucí lékař a odborný garant péče  

v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech, přednáší pro odbornou i laickou veřejnost 

na téma paliativní péče, doprovázení umírajících a jejich blízkých, spirituálních 

potřeb v péči o nemocné apod. 


