
PROGRAM 
 konference ČLK na téma  

 

 „24HODINOVÁ DOSTUPNOST LÉKAŘSKÉ PÉČE“ 
 

která se koná dne 6. března 2014 od 14.00 hodin 

v budově Poslanecké sněmovny 

Praha 1 – Malá Strana,  Sněmovní 1, místnost č. 205 

 

Záštitu nad konferencí převzali pan Jan  Hamáček – předseda  Poslanecké  sněmovny PČR 

a prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – předseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR. 

 

 
  Zajišťování 24hodinové dostupnosti lékařské péče představuje závažný a v podmínkách současného 

zdravotnictví uspokojivým způsobem nevyřešený problém. Cílem konference je pojmenovat 

ekonomické, personální i organizační problémy a případně se i pokusit hledat cesty ke zlepšení 

stávající situace. V rámci konference budou konfrontovány názory lékařů, politiků, právníků i 

pacientů. Česká lékařská komora proto zve k  účasti na této konferenci nejenom své členy, ale také 

zájemce z řad laické veřejnosti, politiků a novinářů. 

 

13:30 - Začátek registrace účastníků  

 

14:00 – Zahájení programu 

 

Úvodní slova 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – předseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR 

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. - předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR 

 

Obecná část 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví Vlády ČR 

PaedDr. Alena Gajdůšková – místopředsedkyně Senátu PČR a místopředsedkyně Svazu 

pacientů 

MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje Vysočina a poslanec PČR 

JUDr. Petr Šimerka – náměstek ministra práce a sociálních věcí 

JUDr. Jan Mach – ředitel právní kanceláře ČLK 

 

Ústavní pohotovostní služby 

Ing. Jaroslava Kunová - předsedkyně Asociace nemocnic ČR 

MUDr. Lukáš Velev - místopředseda AČMN 

MUDr. Miloš Voleman – místopředseda LOK-SČL a člen představenstva ČLK 

MUDr. Martin Sedláček – člen představenstva ČLK 

 

Lékařská služba první pomoci 

MUDr. Jan Bělobrádek – člen výboru SPL 

MUDr. Ilona Hülleová – předsedkyně SPLDD 

MUDr. Petr Němeček – člen představenstva ČLK 

MUDr. Tomáš Šindler – člen představenstva ČLK 

 



Zdravotnická záchranná služba 

MUDr. Jiří Matuška - předseda OS ČLK Hodonín 

MUDr. Roman Gřegoř – ředitel ZZS Moravskoslezského kraje 

MUDr. Zdeněk Schwarz -  ředitel ZZS služba hl. m. Prahy a senátor PČR 

MUDr. Milan Brázdil – poslanec PČR a předseda OS ČLK Olomouc 

 

Závěr 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

 

Po každém z jednotlivých bloků bude pokud možno alespoň krátká diskuse. 

Program může být modifikován z důvodu dalšího pracovního vytížení přednášejících. 

 

18:00 - Závěr programu 
 

Tato odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16, účast 

na konferenci bude pro členy ČLK hodnocena 4 kredity. V Registru akcí ČLK je zařazena pod číslem: 

34773. 

 

Účast na konferenci je zdarma, avšak je třeba se přihlásit předem. Vzhledem k bezpečnostním 

pravidlům platným pro vstup do prostor Poslanecké sněmovny je třeba mít s sebou průkaz 

totožnosti. 

 

V případě zájmu se přihlaste na adrese: http://lkcr.cz/kurzy-clk-255.html. Číslo kurzu: 68/14 

Své evidenční číslo (EC) najdete vpravo v seznamu registrovaných lékařů. U nečlenů je nutné do 

kolonky vyplnit „nečlen“. 

 

http://lkcr.cz/kurzy-clk-255.html

