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Medická minikonference 2016 

Pardubice CB Archa 

11. – 13. listopad 

                                                                           

"Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života"   1Tim 6,12 

 

Program 

 

Pátek 11.11. 
Od 18:30  příjezd, registrace účastníků       
19:30   večeře         
20:30-22:30  večerní program – seznámení, chvály, slovo  
22:30 – 00:00 večerní procházka po městě   
 
Sobota 12.11. 
8:00 – 8:30  snídaně        
8:45 – 9:30  chvály, modlitby, sdílení     
9:30 – 10:15  slovo/seminář 1  
10:30 – 11:15     slovo/seminář 2 
11:30 - 12:15  slovo/seminář 3 
12:30 – 13:15  oběd        
13:30 – 16:00  výlet  
16:30 – 17:15     slovo/seminář 4  
17:30 - 18:15 slovo/seminář 5  
18:30 – 19:15  večeře         
19:30 – 21:30     večerní program – chvály, modlitby, sdílení    
22:00 – 00:00 večerní procházka po městě  
 
Neděle 13.11. 
8:00 – 9:00  snídaně         
9:00 – 11:30  bohoslužby        
11:30 – 12:30  čas pro úklid a balení       
12:30 – 13:15  oběd         
13:30   rozloučení a odjezd 
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Semináře 

 

Seminář 1 
 

Medicína a hon za dokonalostí 
(MUDr. Vít Šmajstrla) 

 
 

Studium medicíny a následná práce doktora vyžaduje určité nastavení, které spočívá v neustálém 
zdokonalování a učení. Kde v tomto procesu může medik/doktor najít zdravý přístup? Kde jsou limity 
usilování po dokonalosti nebo tlaku na to být nejlepší. V čem spočívá hodnota člověka: v tom, kolik vím 
nebo v tom, kým jsem. Co na dokonalost říká Bible?  

 
 

Seminář 2 
 

Vytrvalost a vytrvání v boji víry, ale i v profesním životě 
(prim. MUDr. Štěpán Rucki, CSc.) 

 
 
Jedním z velmi důležitých aspektů křesťana je vytrvalost a vytrvání. Nestačí jen uvěřit, je nutné vést boj 
víry a vytrvat. Pouze ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. (Mt 24,13;  Mk 13,13). Podobné to je i 
v jiných oblastech života – např. v manželství, ale i v profesním životě lékaře či zdravotníka obecně. Byli 
jsme povoláni ke službě bližním. V praktickém životě často narážíme na různé překážky – organizační, 
odborné, finanční, nekolegiální chování spolupracovníků, nespokojené pacienty aj. To vše nás může 
odradit od služby bližním. Jako křesťané však máme projevovat vytrvalost a věrnost i v těchto oblastech.  
 
 

Seminář 3 

Je vůbec naděje vést „ dobrý boj“ pro budoucnost? 

(prim. MUDr. Aleš Hejlek) 

 

 

Odborný a křesťanský pohled na vývoj společnosti do 21. století. Pokus o základní analýzu v různých 
oblastech života- věda, vztahy- sociologie, zdravotnictví, křesťanství- teologie. 
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Seminář 4 
 

Úzkost z Boha 
(MUDr. Jan Tatarko) 

 
 

Naše mylné představy, které ovlivňují vztah k Bohu a k životu. Jejich původ a vypořádání se s nimi. 
 

 

Seminář 5 

Psychosomatická medicína v kazuistikách 

(MUDr. Petra Sovjaková) 

 

 

Na příkladu konkrétních kazuistik jsou vysvětleny jednotlivé formy somatizačních poruch, možné chyby v 

rámci diferenciální diagnostiky, způsoby komunikace s pacienty a důležitost vlivu sociálního prostředí na 

zdraví člověka. 


