
 

 

 

   „Důstojnost v medicíně“ 

v etických a psychologických souvislostech“ 

ONLINE 
11. konference České lékařské komory „Etika a komunikace v medicíně“. 

2. 12. 2021, 9:30 - 16:00 hodin 

 
 

Česká lékařská komora pořádá již jedenáctý ročník mimořádně úspěšné konference „Etika a komunikace v medicíně“. Letošní 

ročník „Důstojnost v medicíně“ - v etických a psychologických souvislostech se zaměřuje na pojetí důstojnosti z pohledu různých 

lékařských odborností. 

Konference je orientována na témata, která jsou z pohledu současné celospolečenské situace a se zvláštním zřetelem 

ke komplikovanému vztahu mezi zdravotníky a pacienty na pozadí kovidové krize navýsost aktuální. Přední specialisté řady 

medicínských oborů, ale stejnou měrou i psychologové, právníci a teologové, se zamýšlí nad pojmem důstojnost v nejrůznějších 

kontextech.  

Přijďte se tedy na konferenci informovat o současném pojetí důstojnosti a event. diskutovat se špičkovými přednášejícími.  

Na konferenci vystoupí anebo do monografie přispějí tito odborníci: 

JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D.   MUDr. František Koukolík, DrSc. 

doc. MUDr, Jarmila Drábková, CSc.  prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.  prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc., MBA 

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová-Weberová  Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Hořejší  prof. PhDr. Jan Vymětal 

prof. MUDr. Pavel Kalvach, DrSc.   
 

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

Psychologické aspekty důstojnosti  
Důstojnost – známý pojem různých významů v teorii i praxi  
Pojetí důstojnosti z pohledu historie medicíny 
Důstojnost a reprezentace lékařského stavu v paměti a památkách Univerzity Karlovy 
Důstojnost člověka v pojetí Alberta Schweitzera 
Důstojnost a pseudodůstojnost v lékařské praxi 
Lidská důstojnost – užitečný koncept nebo pouhý vágní slogan? 
Vztah lékaře a pacienta a lidská důstojnost: etická reflexe 
Důstojnost lékaře je neodmyslitelná od důstojnosti pacienta, a vice versa 
Podpora důstojnosti a sebeúcty jako prevence duševního zdraví u seniorů 
Spirituální péče ve službě důstojnosti v medicíně 
 

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

 
Konference bude probíhat online 

Přihlášky: ČLK > / Vzdělávání / Kurzy ČLK (lkcr.cz) 
 

Účastnický poplatek 1500 Kč člen ČLK / 2500 Kč ostatní, poplatek je včetně monografie, která bude účastníkům zaslána poštou 
nakladatelstvím Grada. 
 

Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol 5021 
 

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

Za účast na symposiu je přiděleno 6 kreditů dle SP č. 16 ČLK.  

https://www.lkcr.cz/255.html?item.id=100939&do%5bload%5d=1

