
 

 
veřejná ochránkyně práv 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

Poskytování zubní péče lidem s mentálním 

postižením a poruchami autistického spektra 

který se koná dne 28. února 2019 
v malém konferenčním sále 

Kanceláře veřejného ochránce práv 
Údolní 39, 602 00 Brno 

 

Kulatý stůl navazuje na výzkum veřejné ochránkyně práv z roku 2018, který se zaměřil na praxi 
poskytování konzervačně-chirurgických ošetření v celkové anestezii (operační zákroky řešící 
zubní kazy) u lidí s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Poznatky 
z výzkumu shrnula ochránkyně ve výzkumné zprávě, jejíž součástí je i soubor doporučení 
ke změnám v zubní péči. 

Účelem kulatého stolu je diskuse o možnosti realizace navržených doporučení s jejich 
adresáty: Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou 
stomatologickou komorou, Národním ústavem pro vzdělávání, Národním akreditačním 
úřadem, zdravotními pojišťovnami, pracovišti poskytujícími konzervačně-chirurgická ošetření 
v celkové anestezii, vysokými školami, příslušnými odbornými společnostmi, neziskovými 
organizacemi zaměřujícími se na pomoc lidem s postižením, jednotlivími pediatry 
a stomatology. 

Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je však omezená a rezervovaná pro jednotlivé 
cílové skupiny – pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přidělení míst zájemcům. 
Občerstvení, včetně oběda, zajištěno. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ,1 a to nejpozději do pátku 1. února 2019. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

Dotazy k programu rády zodpoví Mgr. Jana Vomelová (tel. 542 542 227, 
vomelova@ochrance.cz) a Mgr. Petra Hadwigerová (tel. 542 542 399, 
hadwigerova@ochrance.cz). 

  

                                                        
1  Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
28. února 2019 

 

9:00 – 9:30 Registrace účastnic a účastníků  

9:30 – 9:45 Úvodní slovo Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv 

9:45 – 11:00 Stručné shrnutí výzkumné zprávy 

 Diskuse 

11:00 – 11:15 Přestávka na kávu  

11:15 – 12:30 Klíčová opatření 

 Diskuse 

12:30 – 13:00 Oběd 

13:00 – 14:00 Související opatření 

 Diskuse 

14:00 – 14:15 Přestávka na kávu  

14:15 – 15:00 Podpůrná opatření 

 Opatření týkající se sběru dat  

 Diskuse  

15:00 – 15:30 Závěrečné shrnutí 

 


