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„MŮŽEME TO, CO UMÍME?“
Kontroverzní témata mezi současnou medicínou a etikou

 8. konference České lékařské komory „Etika a komunikace v medicíně“.
6. 12. 2018, 9.30–16.00 hodin

Kongresové centrum Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3

Česká lékařská komora pořádá již osmý ročník mimořádně úspěšné konference „Etika a komunikace v medicí-
ně“. Letošní ročník „MŮŽEME TO, CO UMÍME? – Kontroverzní témata mezi současnou medicínou a etikou“ se 
zaměřuje na aktuální etické otázky medicíny vyplývající z rychlého vývoje medicíny v současné době.
Konference je zaměřena na prezentaci a diskusi témat, která 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 
a klinické praxe. Konference, tak jako každoročně, vytváří platformu pro živou diskusi aktuálních témat z oblasti 
etiky, která lékaři a zdravotníci řeší při výkonu svého povolání. Vzhledem k zaměření konference na problemati-
ku nově vznikajících etických problémů zde bude prostor i pro defi nici a konfrontaci možných přístupů k jejich 
řešení. Spolu s konferencí bude opět vydána monografi e s totožným názvem, která problematiku rozebírá v mno-
hem širším i hlubším pohledu. Účastníkům bude monografie zaslána po konferenci.
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●

Na konferenci vystoupí anebo do monografi e přispějí tito odborníci:

■  Molekulární genetika a její zatím tušené etické problémy.
■ Postgenomický svět. Etika v postgenomickém světě.
■  Právní pohled na nové technologie, informační 

společnost a vztah pacient–lékař.
■ Editace genomu – řízená evoluce, verze 4.0?
■ Možnosti a meze současné transplantologie.
■ Jaká je budoucnost lidstva s editovaným genomem?

■  Lékařské tajemství – od Hippokrata až do dnešních 
dnů.

■  Meze a dilemata zachovávání lékařského tajemství 
v denní klinické praxi.

■ Právní ochrana lidského genomu.
■  Odmítnutí a ukončení péče o pacienta z pohledu 

práva a etiky.

●

Na konferenci a v monografi i budou mimo jiné diskutována tato témata:

●

Organizátoři konference
doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.                         doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Přihlášky a bližší informace na www.lkcr.cz – sek ce KURZY ČLK, číslo kurzu: 136/18
Účastnický poplatek 1200 Kč člen ČLK / 1400 Kč ostatní, poplatek včetně monografi e

Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol 13618
Potvrzení o úhradě registračního poplatku je nutné předložit u registrace.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na sympoziu je přiděleno 6 kreditů dle SP č. 16 ČLK. Sympozium je dále akreditováno Českou asociací sester, Asociací klinických psychologů 

a Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR. 


