
Technologické pokroky v medicíně
v etických a psychologických souvislostech

9. konference České lékařské komory „Etika a komunikace v medicíně“
3. 12. 2019, 9.30–16.00 hodin

Kongresové centrum Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3

Letošní konference se zaměřuje na témata, která jsou zdánlivě vzdálena běžné klinické praxi. Jedná 
se především o nejnovější pokroky v oblasti transplantací, umělých náhrad, robotických postupů nebo 
problematiky umělé inteligence. Bylo by však chybou se domnívat, že se jedná o témata úzce akademická. 
Dramatický posun technologií v medicíně se pomalu začíná týkat každého lékaře. Ať již z hlediska 
použití nových postupů v klinické praxi, tak otázky indikací pacientů pro složité transplantační výkony. 
Každý lékař v současné době by měl vědět nejen to, co přináší a umožňuje moderní medicína, ale i to, 
jaké etické a psychologické otázky sebou tento vývoj nese.  
Přijďte se tedy na konferenci dozvědět o těchto technologických pokrocích v medicíně a diskutovat 
o nich se špičkovými přednášejícími.
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Na konferenci vystoupí anebo do monografie přispějí tito odborníci:

n  Etika a užití bioinformatických přístupů v lékařství
n  Etické a psychologické aspekty technizace medicíny 

v oboru: Kochleární implantace
n  Nové technologie molekulární biologie a transplantace 

krvetvorných buněk
n  Etická dilemata ve věku informačních technologií
n  Psychologické aspekty léčby na Gama noži
n  Etické a psychologické aspekty transplantace střeva 

a multiviscerální transplantace

n  Vývoj – nejen medicínský a etika
n  Etické otázky nastolené propojením lidského mozku  

s počítači a internetem
n  Transplantace srdce a transplantace srdce a plic
n  Aktuální možnosti prevence karcinomu děložního hrdla
n  Umělá slinivka s biologickými prvky
n  Transplantace ledviny – etické a psychologické aspekty
n  Některé etické aspekty týkající se mimotělní podpory  

u dětí

Na konferenci a v monografii budou mimo jiné diskutována tato témata:

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

Přihlášky a bližší informace na www.lkcr.cz, sekce KURZY ČLK, číslo kurzu: 74/19
Účastnický poplatek: 1500 Kč člen ČLK / 2500 Kč ostatní, poplatek včetně monografie

Při platbě na místě je poplatek o 200 Kč vyšší.
Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol 7419

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 symposiu je přiděleno 6 kreditů dle SP ČLK č. 16. 


