Konference:

KDYŽ DÍTĚ NEPŘICHÁZÍ…
aneb Úskalí umělého oplodnění
Zveme Vás na konferenci se zajímavými hosty, která má upozornit odbornou
i širokou veřejnost na různá úskalí umělého oplodnění a zároveň nabídnout jiné
pohledy na řešení neplodnosti. Pozvání přijali zajímaví hosté a odborníci v této
problematice: MUDr. Ludmila Lázničková, MUDr. Taťjana Horká, Mgr. Hana
Imlaufová, MUDr. Martin Šmehil a P. ThLic. Tomáš Klíč.
Kdy a kde: 18. března 2017 v OLOMOUCI
9.00 – 16.30 hod. ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce
17.00 mše svatá v katedrále sv. Václava
V dnešní době je mnoho párů, kterým se nedaří otěhotnět a hledají různá řešení.
Jednou z možností, která je gynekology často doporučována, je asistovaná
reprodukce a umělé oplodnění. Tato metoda má však svá úskalí, o kterých se příliš
na veřejnosti nemluví. Existují i jiné způsoby, jak se můžeme snažit zvýšit naši
plodnost. Pokud Vás toto aktuální téma zajímá, přihlaste se na konferenci. Akce je
určena široké veřejnosti, vítány jsou páry i jednotlivci.
Kromě přednášek bude prostor na dotazy a možnost případných osobních
konzultací. Konferenci pořádá nadační fond Credo ve spolupráci s naším Centrem
pro rodinný život.

Program:
8.00 – 9.00 registrace
9.00 – 9.10 zahájení konference Mons. Josef Hrdlička
9.10 – 10.30 MUDr. Taťjana Horká:
Klíč k mému tátovi - přednáška a dotazy
10.30 – 10.50 přestávka
10.50 – 12.00 MUDr. Ludmila Lázničková
Příčiny nechtěné nepolodnosti a možnosti jejího řešení
12.00 – 13.00 přestávka na oběd
13.00 – 14.00 P. ThLic. Tomáš Klíč
Asistovaná reprodukce vs. odpovědné rodičovství:
pohled křesťanské víry
14.00 – 15.00 MUDr. Martin Šmehil
Řešení poruch mužské plodnosti
15.00 – 15.20 přestávka
15.20 – 16.25 Mgr. Hana Imlaufová
To nám tehdy neřekli... Obtíže a pochybnosti rodičů dětí z umělého oplodnění
16.30 ukončení konference
17.00 mše sv. v katedrále sv. Václava za zúčastněné a jejich rodiny
celebruje olomoucký děkan P. Mgr. Ladislav Švirák

