
 

 

 

   „Spravedlnost v medicíně“ 

v etických a psychologických souvislostech 
12. konference České lékařské komory „Etika a komunikace v medicíně“. 

1. 12. 2022, 9:30 - 13:30 hodin 

Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9 

 

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

„Spravedlnost v medicíně“ - v etických a psychologických souvislostech se zaměřuje na pojetí spravedlnosti 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 mimořádně aktuální. Přední specialisté řady 

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

kontextech.  

Přijďte se tedy na konferenci informovat o současném pojetí spravedlnosti a event. diskutovat s předními odborníky. 

Do monografie přispěli a na konferenci vystoupí tito odborníci: 
  9,30 hod. MUDr. Milan Kubek předmluva prezidenta ČLK 

10,00 hod. prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. Ekvita a zdraví populace 

10,15 hod. prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Může být medicína spravedlivá? 

10,30 hod. prof. MUDr. Pavel Kalvach, DrSc. Spravedlnost v medicíně – úměrná kultivaci národa 

10,45 hod. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Spravedlnost v medicíně z různých náhledů 

11,00 hod. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Spravedlnost pro pacienty z různých důvodů "marginalizovaných", 
solidarita a odpovědnost společnosti. 

11,15 – 12,00 hod. přestávka  
   

12,00 hod. MUDr. František Koukolík, DrSc. Distributivní a retributivní spravedlnost v medicíně 

12,15 hod. prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. Spravedlnost a kouření 

12,30 hod. Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Spravedlnost v medicíně akutních a kritických stavů 

12,45 hod. Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M. Spravedlnost Boží vs. spravedlnost lidská (nejen) ve zdravotnictví 

13,00 hod. prof. MUDr. Richard Škába, CSc.  Spravedlnost a disciplinární řízení v České lékařské komoře 
 

Do monografie také přispěli tito odborníci: 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. předmluva rektorky UK 

prof. MUDr. Martin Vokurka, Ph.D. předmluva děkana 1. LF UK 

prof. MUDr. Pavel Pafko, CSc. Spravedlnost v medicíně 

prof. MUDr. Jan Pirk, CSc. Existuje v medicíně spravedlnost? 

doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA Spravedlnost ve stomatologické praxi 

JUDr. Jan Mach Vrcholová péče o chudé i bohaté bez připojištění a příplatků. Jak je to možné? 

Mgr. Jana Koláčková Zapletalová Spravedlnost v medicíně, spravedlnost ve zdraví a nerovnosti ve zdraví 

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M. Spravedlnost Boží vs. spravedlnost lidská (nejen) ve zdravotnictví 

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.  Spravedlnost a disciplinární řízení v České lékařské komoře 

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

Přihlášení:  Etika a komunikace - Spravedlnost v medicíně - prezenčně 

Etika a komunikace v medicíně - Spravedlnost v medicíně - online 
  

Účastnický poplatek 1500 Kč člen ČLK / 2500 Kč ostatní, poplatek je včetně monografie, která bude rozesílána účastníkům 
poštou prostřednictvím nakladatelství Grada. 
 

Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol 9822 

 

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

Za účast na symposiu je přiděleno 5 kreditů dle SP č. 16 ČLK, číslo akce: 108489.  

https://www.lkcr.cz/kurzy-clk?item.id=101057&do%5bload%5d=1
https://www.lkcr.cz/kurzy-clk?item.id=101056&do%5bload%5d=1

