ETIKA A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ

„Etické problémy medicíny na prahu 21. století“
4. Mezinárodní konference České lékařské komory
4. 12. 2014, 10:00 - 16:00 hodin
Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4
Odbornou záštitu převzali:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. - rektor Univerzity Karlovy v Praze
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory

Česká lékařská komora pořádá letos již čtvrtý ročník mimořádně úspěšné konference „Etika a
komunikace v medicíně“. Letošní titul „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“ se zaměřuje na
aktuální etické otázky medicíny vyplývající z rychlého vývoje medicíny v současné době.
Konference je zaměřena na prezentaci a diskusi témat, které řeší lékaři a zdravotníci v každodenní
klinické praxi, ale též problémů, které vycházejí z rapidního vývoje v oblasti biomedicínského výzkumu.
Na konferenci vystoupí významní odborníci z oboru klinické medicíny, medicínského práva, lékařské
etiky, ale též základního výzkumu. Konference, tak jako každoročně, vytváří platformu pro živou diskusi
aktuálních témat z oblasti etiky, které lékaři a zdravotníci řeší při výkonu svého povolání. Vzhledem
k zaměření konference na problematiku nově vznikajících etických problémů, zde bude prostor i pro
definici a konfrontaci možných přístupů k jejich řešení. Spolu s konferencí bude opět vydána monografie
s totožným názvem konference „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“, která problematiku
rozebírá v mnohem širším i hlubším pohledu.
Konference, spolu s publikací, otevírá řadu témat, která se v oboru medicíny tuší, ale doposud se k nim
neotevřela širší diskuse. Témata kmenových buněk, farmakogenomiky, prediktivní genetiky nebo
regenerativní medicíny jsou sice z pohledu dnešní klinické praxe spíše otázkami budoucnosti, nicméně je
nutné se jimi zabývat i dnes. Doufáme, že řada témat z reálné klinické medicíny řady oborů a specializací
(např. chirurgie, intenzivní medicína, veřejné zdravotnictví), i speciálních témat (etika v léčbě bolesti,
otázky smrti a hospicové péče) nebo souvisejících oborů – zvl. práva a etiky, osloví lékaře, zdravotníky, i
profesionály z příbuzných oblastí.

organizátoři konference
Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

NA KONFERENCI JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
Přihlášky a bližší informace na www.lkcr.cz (Vzdělávání, sekce KURZY ČLK - číslo kurzu: 124/14)
Účastnický poplatek 1000,-Kč (v ceně je zahrnuta i publikace, kterou obdrží účastníci na místě)
Číslo účtu: 19-1083620217/0100, v. symbol 12414
Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své příjmení.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na konferenci je přiděleno 6 kreditů dle SP č. 16 ČLK.
Konference je dále akreditována Českou asociací sester, Asociací klinických psychologů a Komorou
vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR.

PROGRAM
ÚVODNÍ SLOVA
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – rektor Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory
MUDr. Helena Stehlíková – předsedkyně Etické komise České lékařské komory
LÉKAŘSKÁ ETIKA V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH
Význam a šíře etiky v klinické praxi
Medicína 21 – tavící kotel a nejasná budoucnost
zdravotnických systémů
Etika medicíny 21. století v historických kontextech
21. století: Změna paradigmatu medicíny
Etické problémy medicíny 21. století z pohledu právního

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
JUDr. Jan Mach

LÉKAŘSKÁ ETIKA MEZI VÝZKUMEM A KLINICKOU PRAXÍ
Kmenové buňky v regenerativní medicíně
Farmakogenomika - etické aspekty
Etické souvislosti při přípravě produktů z lidských tkání
pro léčebné použití u člověka

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. FCMA
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
Mgr. Ján Karkoška

LÉKAŘSKÁ ETIKA V KLINICKÉ PRAXI
Etické výzvy 21. století pro kritické stavy a intenzivní medicínu
Etické souvislosti gerontologie a geriatrie 21.století
Etika v české chirurgii v 21.století
Metabolismus a výživa
Etika v léčbě bolesti
Anesteziologie a intenzivní medicína v novém
století – etika všedního dne
Dožijeme se epidemie zhoubných onemocnění
Etická úskalí a šance hygieny a epidemiologie
v kontextu veřejného zdravotnictví
Etické problémy v nefrologii
Neurochirurgie: Etické problémy medicíny 21. století.
Etické problémy medicíny 21 století - Pracovní lékařství
Etika hospicové péče v 21. století
Zastavte už výrobu nových chorob!

Doc. MUDr. Jarmila Drábková CSc.
Doc. MUDr. Iva Holmerová, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., ml.
Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA
Doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
MUDr. Radkin Honzák, CSc.

