
 

 

 

 

 

 

 „Naděje v medicíně“ 
10. konference České lékařské komory „Etika a komunikace v medicíně“. 

3. 12. 2020 

Online přenos 
 

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

ročník „Naděje v medicíně“ - v etických a psychologických souvislostech“ se zaměřuje tématiku naděje v nejširší medicínských, 

ale i etických nebo psychologických souvislostech. 

Naděje v medicíně je stejným dílem důležitá pro pacienta i pro lékaře, její význam je rozhodující pro léčbu samotnou – pacient 

vkládá naději do lékaře a lékař do metod, které používá. 

Naděje sama o sobě neléčí, ale její komponenta v léčbě je mimořádně důležitá, do letošní jubilejní monografie přispělo více než 

60 předních odborníků, kteří se zabývají problematikou naděje v rámci jednotlivých oborů nebo v kontextu „všeobecných témat“, 

které řeší každý lékař – naděje u chronicky nemocných a umírajících pacientů, naděje jako prostředek motivace a mnoho dalších. 

Na konferenci vystoupí někteří autoři, které posluchače velmi systematicky problematikou naděje provedou. Účast na této akci 

bude velmi přínosná pro všechny lékaře a zdravotníky, a to bez ohledu na délku praxe nebo specializaci. 

Součástí registračního poplatku je monografie „Naděje v medicíně“ v rozsahu téměř 500 stran. Součástí její přípravy byla též 

výtvarná soutěž k tématu.  

Na konferenci vystoupí zejména tito odborníci: 

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

prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.  prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.  prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. 

MUDr. Radkin Honzák, CSc.  Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Hořejší  MUDr. Hana Stankušová, CSc. 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, DrSc.; MUDr. Barbora Beňová,Ph.D.  doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. 

MUDr. František Koukolík, DrSc.  Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.  Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, Ph.D., FCMA 

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.   
 

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

 

Přihlášky a bližší informace na www.lkcr.cz  - sekce KURZY ČLK, číslo kurzu: 80/20 

Účastnický poplatek 1500 Kč člen ČLK / 2500 Kč ostatní, poplatek včetně monografie 

Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol 8020 

 

 

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.  


