
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, ODD. VZDĚLÁVÁNÍ, 
Lékařská 2, 150 30 Praha 5, tel.: 234 760 710, e – mail: vzdelavani@clkcr.cz, www.lkcr.cz 

 
si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz č. 43/15 

  

POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ 
 

 

 

Datum konání:    sobota 16. května 2015 

Místo konání:    NCO NZO, Vinařská 6, Brno 

Odborný garant:    MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA 

Koordinátor:  doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.  

Délka odborného programu:   6 hodin 

Počet kreditů:    6 
 

 
8:30  Registrace 

9:00  Zahájení  

14:00 Předpokládaný závěr 

 Anotace: 

Kurz je zaměřen na  aktuální poznatky z oblasti posuzování zdravotního stavu a zaměstnanosti, se kterými 
se praktičtí lékaři, ale i ostatní specialisté, setkávají ve své praxi. Kurz přináší aktuální a  komplexní  
přiblížení problematiky, stávající přístupy a právní řešení v posudkovém lékařství v nemocenském a 
důchodovém pojištění, v systému příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením, ale 
také ve znovuzavedeném statusu osoby zdravotně znevýhodněné.  

Kurz je doplněn kazuistikami, které názorně přibližují posudkovou problematiku v uvedených oblastech, 
kterou nejen praktičtí lékaři potřebují při mezioborové spolupráci s posudkovými lékaři. 

 

 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 
 

Účastnický poplatek: 660,- Kč; číslo účtu:  19 - 1083620217/0100; variabilní symbol -  4315 (číslo kurzu). 
Útržek složenky, kopii výpisu z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě prostřednictvím e-Banking je nutné předložit při registraci.  

 

 
Účastnický poplatek:      pro členy ČLK a platbě předem 660 Kč  

                           pro členy ČLK a platbě na místě 750 Kč  
                           pro nečleny po dohodě s odd. vzdělávání 

Dopravní spojení: 

Individuální doprava: Dálnice D1 – výjezd č. 190 (směr BVV). Dálniční tunel směr hotel Voroněž. Kolem benzinového čerpadla vlevo 

ulicí Hlinky (cca 200 m). Vpravo ulicí Vinařská; parkoviště pod areálem Národního centra ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů. 

Hromadná doprava: Tramvaj, trolejbus, autobus – zastávka Výstaviště. Ulicí Hlinky cca 200 m. Vpravo ulicí Vinařská cca 100m   

k budově Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.  

mailto:vzdelavani@clkcr.cz

