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Učebna je přístupná pouze v uvedeném čase konání akce, 
nebo po dohodě s organizátory 

tel. +420 724156667 
mail: seppia@seppia.cz. 

 

https://seppia.clickmeeting.com/seppia 

 
Více informací na webu organizace  

 www.seppia.cz 
 

mailto:seppia@seppia.cz
https://seppia.clickmeeting.com/seppia
http://www.seppia.cz/
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POZVÁNKA 
Občanské sdružení SEPPIA, z.s.  

 

Online tematické poradny na podporu 
osob pečujících o těžce nemocné  

 
Témata a termíny konání najdete na webu www.seppia.cz 

 

Akce probíhají živě.    
K účasti potřebujete pouze počítač se zvukem, internet  

se vstupem přes prostředí Google Chrom.  
        

Jak na to?  
V uvedeném termínu a čase konání se připojte ZDE: 

 

https://seppia.clickmeeting.com/seppia 

 

Bezplatný vstup! 
Lze se přihlásit anonymně - např. pod přezdívkou. 

 

Co Vám poradna přinese?  
Seznámení s problematikou + praktické rady odborníků, 

 Možnost okamžitých odpovědí na dotazy, diskuze, odkazy na 
specialisty, instituce a organizace apod. 
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PŘEHLED TERMÍNŮ 
Online tematické poradny 

na podporu osob pečujících o těžce nemocné 
aktuálně ke dni 14.9.2020 

 

Termín 
Čas 

konání 
Téma Odborník - specialista 

21.9.2020 18:00 Svéprávnost u dlouhodobě nemocných 
Zdraví - právní poradkyně / 
MgA. Kateřina Havelková 
/JUDr. Jana Palečková 

24.9.2020 10:00 
Deprese u seniorů  

a deprese jako příznak demence 
MUDr. Václava van der 
Meijs 

30.9.2020 18:00 
Jak a kde hledat pomoc,  

když pečuji o dlouhodobě nemocnou osobu 
Mgr. Andrea Nondková 

7.10.2020 18:00 
Práva pečujících při dlouhodobé péči  

o nemocného    

Zdraví - právní poradkyně / 
MgA. Kateřina Havelková 
/JUDr. Jana Palečková 

12.10.2020 18:00 
Práva nemocných a pečujících  

- ordinace, hospitalizace, lázně, rehabilitace 

Zdraví - právní poradkyně / 
MgA. Kateřina Havelková 
/JUDr. Jana Palečková 

19.10.2020 18:00 
Invalidita, invalidní důchod,  

dávky pro osoby se zdravotním postižením 

Zdraví - právní poradkyně / 
MgA. Kateřina Havelková 
/JUDr. Jana Palečková 

21.10.2020 18:00 
Jak a kde hledat pomoc,  

když pečuji o dlouhodobě nemocnou osobu 
Mgr. Andrea Nondková 
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4.11.2020 18:00 Svéprávnost u dlouhodobě nemocných 
Zdraví - právní poradkyně / 
MgA. Kateřina Havelková 
/JUDr. Jana Palečková 

11.11.2020 18:00 
Jak a kde hledat pomoc,  

když pečuji o dlouhodobě nemocnou osobu 
Mgr. Andrea Nondková 

16.11.2020 19:30 
Možnosti a limity v péči o blízkou osobu / 

 Jak to vidí zdravotníci 
Mgr. Patrik Burda 

18.11.2020 18:00 
Práva pečujících při dlouhodobé péči  

o nemocného    

Zdraví - právní poradkyně / 
MgA. Kateřina Havelková 
/JUDr. Jana Palečková 

23.11.2020 19:30 Jak můžeme pečovat o umírajícícho Mgr. Patrik Burda 

25.11.2020 18:00 
Práva nemocných a pečujících  

- ordinace, hospitalizace, lázně, rehabilitace 

Zdraví - právní poradkyně / 
MgA. Kateřina Havelková 
/JUDr. Jana Palečková 

30.11.2020 19:30 Jak pečovat o nemocného s inkontinencí Mgr. Patrik Burda 

 

 

 


