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nar.: 27. 4. 1984

bydliště: Libkovodská 1746, Pelhřimov 393 01
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email: vavreckovam@post.cz

Vzdělání:
2006 – 2008 Masarykova univerzita Brno, magisterský obor Gerontologie
2003 – 2006 Masarykova univerzita Brno, bakalářský obor Ošetřovatelství
1999 – 2003 SZŠ A VZŠ Jihlava, Všeobecná zdravotní sestra

Praxe:
Říjen 2007 – doposud Oblastní charita Pelhřimov, koordinátor Domácí hospicové péče,
koordinátor projektu
Srpen 2008 – srpen 2010 Nemocnice Pelhřimov, všeobecná zdravotní sestra na Interní JIP
Červen 2006 – září 2007 Oblastní charita Pelhřimov, Osobní asistentka
Září 2005 – únor 2006 Nemocnice Pelhřimov, všeobecná zdravotní sestra na Neurologickém
oddělení
Během studia – odborné praxe ve FN Bohunicích v Brně, FN u Sv. Anny v Brně, Dům léčby
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, Nemocnice Pelhřimov a další jednotlivá
oddělení.
Kurzy:
Květen 2014 – Profesní kvalifikace 69-020-M – Poradce pro pozůstalé, pod vedením paní
PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkové
Duben 2014 – Základní kurz paliativní a hospicové péče ELNEC
Květen 2013 – Prohlubující inovační kurz Bazální stimulace I
Říjen 2007 – Aufbauseminar basale stimulation in der pflege
Září 2007 – Basisseminar basale stimulation in der pflege
V období od 2007 doposud se účastním celé řady konferencí, seminářů, workshopů s pasivní,
ale i aktivní účastí. Pravidelné prezentace na Česko-slovenské paliativní konferenci.

Od roku 2013 pořádám tradiční Dny Domácí hospicové péče, které jsou pro laickou i
odbornou veřejnost. V rámci těchto Dnů mám několik prezentací, jak pro zdravotní sestry, tak
pro lékaře a laiky.
Přednášková činnost k tématu PM:
2009 – říjen: II. Celostatní konference následné péče Pelhřimov, Domácí hospicová péče
2010 – březen: Zabezpečení pacientů po sociální stránce po propuštění z nemocnice
Pelhřimov – Domácí hospicová péče a její možnosti
2013 – listopad: Dny DHP Pelhřimov - Konference, seminář pro laickou veřejnost
Listopad: Chirurgický den Pelhřimov – Domácí hospicová péče
prosinec - přednáškový blok PM pro studenty Gymnázia Pelhřimov
2014 -červen - seminář v Nemocnici Pelhřimov
červen - přednáškový blok PM pro žáky Základní školy v Černovicích
říjen – ČS konference Brno – Paliativní péče pro studenty ZŠ a Gymnázia
listopad - Pelhřimovský podvečer: Workshop: Paliativní medicína v praxi ZZS
listopad - Dny DHP Pelhřimov - konference, seminář nejenom pro lékaře
2015 – listopad: Dny DHP – konference, seminář pro lékaře
prosinec: Panelová diskuse k PM Jihlava: Role a rizika PL v paliativní péči
2016 – duben: Mezinárodní seminář – Paliativní péče v domovech pro seniory, Praha
červen: panelová diskuse – Paliativní péče na Vysočině
září: ČS konference Brno : Hospicová péče má místo všude, kde je potřeba
listopad: Dny DHP Pelhřimov – WS pro lékaře
2017 – duben, květen : Klinické dny PM Jihlava
Hlavní lektorská a projektová činnost – koordinátor a hlavní lektor projektu Hospicová péče
má místo všude, kde je potřeba. Projekt probíhající od května 2015 doposud za podpory
Nadačního fondu Avast.
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