PROGRAM A MÍSTO KONÁNÍ PREZENTACÍ V SEKCÍCH (12 -13 HOD)

Konference Epilepsie interdisciplinárním pohledem 29. 11. 2014
1. Sekce speciálněpedagogická
PaedDr. Alexandra Khodlová absolvovala studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. Již
23 pracuje jako učitelka v základní škole při Thomayerově nemocnici hlavně na oddělení dětské
neurologie, kde jsou hospitalizovány děti s diagnózou epilepsie. Baví ji přizpůsobovat výuku aktuálnímu
zdravotnímu stavu žáků, spolupracovat s ostatními zaměstnanci oddělení i s rodiči, komunikovat
s kmenovými školami žáků a vymýšlet pro ně různé didaktické materiály.

Program 1. sekce: Paní učitelka představí oddělení dětské neurologie v Thomayerově nemocnici.
Promluví o faktorech ovlivňujících psychiku chronicky nemocného dítěte a o úloze učitele žáka s
diagnózou epilepsie. Připomene zásady první pomoci při ztrátě vědomí na školní akci. Diskuze se
bude týkat především zkušeností z pedagogické praxe - rozdílům mezi nadáním a aktuálním výkonem
nemocného žáka, atmosféře ve třídě a spolupráci s rodiči.

2. Sekce psychologická
Mgr. Zuzka Vilímová, absolventka oboru Psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK
v Praze, školní psycholožka a externí poradenská pracovnice Společnosti „E“. Dříve dlouholetá oddílová
vedoucí na letních dětských táborech integrujících děti s epilepsií. V současné době je její práce ve
Společnosti „E“ zaměřena na odborné psychologické poradenství klientům s epilepsií a jejich blízkým.V
porozumění dané problematice vychází i z osobních zkušeností.

Program 2. sekce: Psycholožka se ve své prezentaci zaměří na možná specifika v prožívání a chování
lidí s epilepsií a upozorní na reciprocitu psychického a fyzického stavu. Představí obecné faktory
ovlivňující tyto proměnné a doloží je i konkrétními příklady z praxe. Na jednotlivých kazuistikách
ukáže rozmanitost obtíží a potřeb různých klientů, možnosti jejich řešení a jak důležitá je orientace
(nejen) poradenského pracovníka v dané problematice.

3. Sekce sociálního poradenství
Mgr. Petra Stehlíková, DiS. pracuje již šestým rokem v neziskové organizaci Společnost „E“ na pozici
sociální pracovnice a koordinátorky projektů na podporu dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých.
Vystudovala obor sociální práce na EA Praha, následně absolvovala obor křesťanská
humanitární/krizová a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě UK v Praze.

Program 3. sekce: Prezentace P. Stehlíkové bude zaměřena na představení činnosti/projektů
neziskové organizace Společnosti „E“ podporující děti, dospělé s epilepsií a jejich blízké. Prezentace
nabídne stručný exkurz do problematiky epilepsie a sociálních pohledů na dopady života s touto
diagnózou. Prostor bude věnován krátkým výstupům z praxe zaměřeným na odborné sociální
poradenství. Závěr bude věnován dotazům účastníků. Účastníkům budou k dispozici edukační a
informační tiskoviny vydávané Společností „E".

4. Sekce péče o pečující
Mgr. Martina Chmelová je statutární zástupkyně NNO Alfa Human Service, lektorka a ko-terapeutka
pro práci se skupinami pečujících rodičů. Specializuje se na přípravu a realizaci prožitkových a
vzdělávacích aktivit pečujících rodičů.

Program 4. sekce: Prezentace bude zaměřena na ukotvení prevence, podpory a pomoci pečujících
rodičů v systému péče o rodiny s dětmi s epilepsií. Ke sdílení a předání budou použity zkušenosti z
práce s rodiči. V následné diskuzi bude otevřena problematika potřeb pečujícího rodiče a možné
způsoby jeho podpory. Účastníci obdrží příručku dobré praxe organizace Alfa H. S. s příkladem
podpory pečujících rodičů.

