„Kulatý stůl odborníků ke zdravotnickým
zákonům“
Odborné diskusní fórum za účasti zástupců obce akademické, zdravotnických
zařízení, státní správy a samosprávy, justice i advokacie.
Seminář se uskuteční pod záštitou děkana 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA
Termín konání:
pátek 1. června, 10:00-14:00 hod
Místo konání:
1. lékařská fakulta UK v Praze, malá zasedací místnost, Na Bojišti 3, Praha (kapacita odborného
diskusního fóra – max. 30 osob)
Zaměření:
Zaměřeno na novou zdravotnickou legislativu v oblasti poskytování zdravotních služeb – zákon o
zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné
službě.
Předsedající odborného fóra a moderátor:
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, přednosta Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva,
předsedkyně Společnosti medicínského práva

Program:
09:00 – 10:00

příjezd a prezence účastníků Kulatého stolu, ranní občerstvení

10:00 – 10:05

oficiální zahájení moderátorem akce

10:05 – 13:00

řízená diskuse nad problematikou medicínského práva a aktuálními reformními
zákony v této oblasti včetně jejich dopadů

13:00 – 14:00

tisková konference určená představitelům celostátních médií, oběd

Cíl odborné diskuse:
1. Sjednocení výkladu nové právní úpravy všech dotčených subjektů se zaměřením na nová práva
pacientů, odpovídající povinnosti lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb a jejich případnou
právní odpovědnost.
2. Identifikování oblastí, které pro praxi akceptovatelným způsobem interpretovat nelze s
výstupem jejich případné novelizace.
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Obsah řízené diskuse:
1. Aplikace základních institutů práva pacienta na sebeurčení – informovaný souhlas, revers,
dříve vyslovené přání, názor nezletilé osoby – ústavní konformita
2. Podmínky hospitalizace a péče bez souhlasu a možnost užití omezovacích prostředků
3. Nová práva pacientů, jejich uplatnění a otázka úhrady (konzultační služby, přítomnost osob
určených, zákonných zástupců, vodícího psa, atd.)
4. Práva poskytovatelů zdravotních služeb ve vztahu k ukončení péče o pacienta
5. Předávání informací v rámci návaznosti péče – registrující poskytovatel
6. Správní delikty poskytovatelů zdravotních služeb a jejich uplatnění
7. Ochrana soukromí pacienta a povinná mlčenlivost
8. Poskytování údajů v rámci NZIS
9. Povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb ve vztahu k Vězeňské službě
10. Součinnost MVČR a Policie ČR – oznamovací povinnost poskytovatelů zdravotních služeb

Cílová skupina odborného diskusního fóra:
- osoby z řad nemocničních právníků, právníků zdravotních pojišťoven, státní správy (Ministerstvo
zdravotnictví ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR) i samosprávy (krajských
úřadů), justice, Nejvyššího státního zastupitelství, Úřad pro ochranu osobních údajů, Veřejného
ochránce práv, Vězeňské služby ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Účast: pouze na základě pozvánky (bez poplatku), občerstvení zajištěno

Organizátor odborné diskuse
- 1. lékařská fakulta UK v Praze – Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva ve spolupráci
s neziskovou organizací HealthCare Institute
- Společnost medicínského práva o.s.
Kontakt pro organizační záležitosti:
- j.kalembova@hc-institute.org (p. Jana Kalembová, projektová manažerka)
HealthCare Institute
Daniel Vavřina, předseda, tel. 608 878 400, e-mail: d.vavrina@hc-institute.org
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