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OSOBNÍ POHLED
Svůj profesní život jsem věnoval péči o závažně chronicky nemocné. Mým základním oborem se stala geriatrie, ve
které jsem se specializoval v oblasti frailty syndromu a dementologie. Od roku 2002 se profiluji a vzdělávám
v Paliativní medicíně, obor jsem zakládal (Paliativní medicína a léčba bolesti) v roce 2005, a již jako předseda
ČSPM ČLS JEP jej převedl do samostatné formy oboru po oddělení algeziologie. Zásadně jsem se podílel na rozvoji
paliativní péče, profiloval subobor geriatrické paliativní péče nejen v rámci ČR, věnuji se zdravotně/sociální politice,
leadershipu ve zdravotnictví, jsem zkušeným lektorem (klinická témata, leadership, komunikační dovednosti, týmová
práce, koncepční zdravotně-sociální politika).
Mou ambicí je změna zdravotně-sociálního systému ve prospěch zásadního zlepšení organizace a kvality péče o
závažně chronicky nemocné. Vnímám vysokou potřebu rozvoje komplexní komunitní péče, i proto rozvíjím
prozatím v ČR unikátní projekt na Třebíčsku (kde jsem se narodil a mám rodinu). Také rozvíjím nemocniční
konziliární a ambulantní péči v témže regionu a vedu krajský projekt Paliatr Vysočina (www.paliatrvysocina.cz).
Pochopil jsem a rozvinul v praxi, že systémová změna vyžaduje jak vynikající klinické dovednosti, tak komunikační
schopnosti, leadership a uchopitelný klinicko/organizační příklad. V tomto směru je unikátní možnost ke změně
systému na Vysočině, i proto jí věnuji další roky profesního života.

ATESTACE A LICENCE
Vnitřní lékařství I. st. (2000)
Geriatrie
(2003)

Paliativní medicína a léčba bolesti (2005)
Nutriční licence F16
(2008)
Doktorandské studium (Neonkologická paliativní péče, ukončeno 2009)
Primářská licence Geriatrie, Paliativní medicína

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------od 1/2021
zakladatel a koordinátor projektu Geriatr Vysočina
od 1/2021
konziliář a vedoucí KTPP pro geriatrii a paliativní péči, mentor v oboru Paliativní medicína,
Fakultní nemocnice u Svaté Anny, Brno
od 2019
člen projektového týmu DECAREL (Katedra Etiky Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity
Brno – téma Dříve vyslovená přání, rozhodování v paliativní péči)
12/2017-5/2019
vedoucí KA3 grantu Nemocniční paliativní péče MZ ČR, dále člen RT pro geriatrickou PP
od 10/20017

primář Mobilního hospice sv. Zdislavy, Třebíč

od 7/2017 dosud
od 9/2015

krajský koordinátor pro paliativní péči, Kraj Vysočina
odborný garant a autor Krajské strategie paliativní péče Kraje Vysočina, zakladatel a garant
projektu Paliatr Vysočina

od 6/2017 dosud

odborný asistent Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ Brno

od 1/2017 dosud

konziliář a vedoucí KTPP pro geriatrii a paliativní péči, mentor v oboru Paliativní medicína,
nemocnice Třebíč

od 7/2016 – dosud

organizátor a lektor Paliativní Institut Brno (www.paliativniinstitut.cz)

od 4/2017 dosud

člen výboru ČSPM ČLS JEP, vedoucí Sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP,
předseda akreditační komise oboru Paliativní medicína

2012-2013

předseda Lokálního organizačního výboru Světového kongresu EAPC v Praze

2/2009 - 4/2017

zakládající člen a předseda ČSPM ČLS JEP

10/2012 – 10/2017

člen výboru České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP

5-9/2017

vedoucí lékař Mobilního hospice sv. Jana, Rajhrad

9/2016 – 1/2017
Hustopeče

primář interně-geriatrické oddělení nemocnice Hustopeče, lékař interní ambulance nemocnice

1/2015 – 7/2016

primář Léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice Milosrdných bratří v Brně

od 7/2016

odborný konzultant Mobilního hospice sv. Zdislavy, Třebíč

od 4/2014 – do 6/2016

odborný garant a primář Mobilního hospice sv. Zdislavy, Třebíč

od 2/2009 - do 3/2017

předseda výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, předseda atestační komise
oboru Paliativní medicína, předseda akreditační komise oboru Paliativní medicína

2007 - 2016

odborný asistent IHOK FN Brno- pracoviště Bohunice

od 2006 – dosud

výuka na LF MU, povinně volitelný předmět „Paliativní medicína“

od 2/2004 – do 2013

odborný asistent Subkatedry paliativní medicíny IPVZ Praha, organizace a praktické
provádění postgraduální výuky v oboru „Paliativní medicína a léčba bolesti“ a Paliativní
medicína

od 7/2003 – do 12/2014

Diecézní Charita Brno, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna- lékař,
odborná garance Edukačního centra, od 4/2007 vedoucí lékař DLBsH Rajhrad, 2013-2014
ředitel DLBsH Rajhrad

9/2002 - 2008

odborný asistent KIGOPL LF MU (semináře pro laiky i praktické lékaře, výuka studentů
bakalářského studia ošetřovatelství a LF)

7/1997 - 6/2003

sekundární a konziliární lékař geriatrického oddělení a následně Kliniky interní, geriatrie,
ošetřovatelství a praktického lékařství FN Brno- Bohunice (KIGOPL)

1999 - 2002

externí učitel vnitřního lékařství SZŠ Jaselská, Brno

1992 - 1993

ošetřovatel na I. kardiologické klinice FN Brno-Bohunice

STÁŽE

Od 1/2010 do 12/2011

účast v programu LDI – Leadership development initiative – making the network of global
leaders (San Diego, USA) – mentor prof. Radbruch, Německo, předseda EAPC

11/2005

předatestační stáž na algeziologickém oddělení nemocnice Bulovka, Praha,
prim. MUDr. Dana Vondráčková

11-12/2004

klinická stáž v Princess Alice hospice, Esher a St. Christopher´s hospice, LondonSydenham, Velká Británie

2003

stáž na gerontopsychiatrickém oddělení léčebny Dobřany

1996

měsíční stáž na oddělení kardiovaskulárních nemocí městské nemocnice ve Strasbourgu

1995

měsíční stáž na oddělení kardiologie nemocnice v Dijonu

VZDĚLÁNÍ, KURZY
2017 – dosud

atestační příprava v oboru Všeobecný praktický lékař

2010 – dosud

aktivní organizace a přednášení v modulech atestačních kurzů oboru Paliativní medicína
(cca 20 dnů ročně, kurzy Týmová práce, Symptomy, Bolest, Komunikace), organizace
ELNEC a kurzů Paliativního Institutu Brno

2004 -2009

postgraduální studium na LF MU Brno na téma „Paliativní péče u neonkologických
onemocnění“

1a 9/2008

Kurs Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných, nutriční licence – NCONZO
Brno, FN Hradec Králové

2005

atestace z oboru Paliativní medicína a léčba bolesti (atestační práce „Delirantní stavy
v paliativní péči“)

2002, 2004

Kurs paliativní péče u onkologických pacientů, Subkatedra paliativní medicíny IPVZ
Praha- DLBsH Rajhrad

9/2003

týdenní seminář nadace Soros a AAF v Salzburgu- EPEC- Education for physicians
end of life care

2003

atestace z Geriatrie (atestační práce „Paliativní péče v geriatrii“)

2000

I. stupeň atestace z Vnitřního lékařství

2000

kurs Johnsson-Johnsson „Terapie chronických ran“

1998

kurs Glaxo-Welcome „Systémová paliativní péče“

1997

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství, promoce 1997

1990

Gymnázium Moravské Budějovice- maturita 1990

on

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI
jazyk anglický B2 (aktivně)
jazyk ruský (pasivně)
v letech 1994-1998 aktivně jazyk francouzský, nyní pasivně

ODBORNÝ ZÁJEM

Paliativní medicína a hospicová péče- organizace paliativní a hospicové péče, neonkologická onemocnění v paliativní
medicíně, léčba bolesti, psychosociální podpora klientů a jejich rodin u nevyléčitelných onemocnění
Organizace nemocniční péče o závažně chronicky nemocné
Mobilní specializovaná paliativní péče
Paliativní péče v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem
Geriatrie – syndrom demence, syndrom geriatrické křehkosti
Vnitřní lékařství - chronické srdeční selhání
Všeobecné praktické lékařství – koncepční plánování péče u pacientů s Frailty syndromem
Redakce www.paliatrvysocina.cz
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP – od 2/2009 do 3/2017 předseda společnosti, dále člen výboru
Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP – člen výboru společnosti
Europenian Association for palliative care - member

PUBLIKACE
Abstrakta a poster na 15th Alpe-Adria Cardiology meeting a XV. Sjezd ČKS 5/2007
Kabelka, Vitovec: Symptomy a syndromy pokročilého neonkologického onemocnění v paliativní péči, Bolest, Tigis,
ročník 10, číslo 2, 2007, ISSN 1212-0634. str.71
Sláma, Kabelka, Vorlíček: Paliativní medicína pro praxi, Galén 2007, ISBN 978-80-7262-505-5, s. 362
Kapitoly:
o Zásady komunikace v paliativní medicíně (Kabelka, Sláma)
o Syndrom maligní střevní obstrukce (Kabelka, Sláma)
o Škytavka (Kabelka)
o Svědění (Kabelka)
o Únava (Kabelka, Sláma)
o Péče o chronické rány (Vedra, Kabelka)
o Péče o stomie (Vedra, Kabelka)
o Epilepsie v paliativní medicíně (Kabelka, Fadrus)
o Úzkost, smutek a deprese (Kabelka, Alexandrová, Sláma)
o Delirium (Kabelka, Juřičková, Sláma)
o Poruchy spánku (Kabelka, Sláma)
o Paliativní péče u neurologických onemocnění (Ridzoň, Kabelka)
o Paliativní péče u pokročilého srdečního selhání (Kabelka)
o Paliativní péče v geriatrii (Kalvach, Kabelka)
o Paliativní péče u pacientů v perzistentním vegetativním stavu (Kabelka, Jura, Kirschová)
o Podpora truchlících pozůstalých (Kabelka, Alexandrová)
o Etika paliativní péče (Prokop, Kabelka)
o Domácí paliativní péče (Kabelka, Sláma, Mišoňová)
o Sociální problematika v paliativní péči (Jarkovská, Kabelka, Štěpánková)
o Duchovní služba u nevyléčitelně nemocných (Prokop, Kabelka)
Kabelka: Principy neonkologické paliativní péče – pohled geriatra, Paliativna medicína a liečba bolesti, Solen 2008,
roč.1 (2), s. 67-70, ISSN 1337-6896
Abstrakt „Umíme předcházet důsledkům syndromu geriatrické křehkosti?“, Geriatrické ostravské dny, 15.10.2008
Kalvach, Kabelka: Syndrom terminální geriatrické deteriorace (kapitola č. 14). In: Zdeněk Kalvach, Zdeněk Zadák,
Helena Zavázalová, Iva Holmerová, Pavel Weber a kolektiv: Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Grada 2008,
ISBN 978-80-247-2490-4, s. 336
Kabelka, Havlénová: Management epilepsie v paliativní medicíně, Paliatívna medicína a liečba bolesti, Solen, 1/2009
Havlénová, Kabelka: Sézaryho syndrome, Paliatívna medicína a liečba bolesti, Solen, 2/2009
Kabelka: Paliativní péče u pokročilého srdečního selhání, Paliatívna medicína a liečba bolesti, Solen 2/2009
Alexandrová, Kabelka, Hájková, Prokop: Péče o pozůstalé, Paliatívna medicína a liečba bolesti, Solen 2/2009
Kabelka, Sláma: Paliativní medicína pro lékárníky, Praktická farmakologie, Solen 2/2009
Posterové sdělení: Strong opioids in management of chronic pain on seniors in specialized palliative care, Světový
geriatrický a gerontologický kongres Paříž, 7/2009, abstract
Kabelka, Kalvach: “Bolest”, “DIOP” in Medicína dlouhodobé péče, Grada 2010

“Current situation and perspectives of palliative care in the Czech Republic” – German national conference of palliative
medicine, Dresden, September 2010
Kabelka L., Geriatrická paliativní péče, MF DNES, 2017
Kabelka L., Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci, druhé doplněné a přepracované vydání, MF DNES,
2018
Building specialized palliative care for the Czech Republic: A 15-year leadership journey in a developing country.
JPM USA 1/2020, https://eapcnet.wordpress.com/2020/02/12/building-specialized-palliative-care-for-the-czechrepublic-a-15-year-leadership-journey-in-a-developing-country/
Kabelka L., Nemocné rozhovory, Grada, vydáno v září 2020 (www.grada.cz)

