Kancelář veřejné ochránkyně práv, Nejvyšší státní zastupitelství
a Justiční akademie
si Vás dovolují pozvat na seminář konaný pod záštitou
Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv,
a JUDr. Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce

Význam zdravotní služby pro prevenci a odhalování
špatného zacházení,
který se koná dne 5. února 2019 od 9.30 do 15.00 hodin
v dražebním sále Justičního paláce Na Míčánkách,
Praha 10, 28. pluku 1533/29b
Seminář je určen profesionálům, kteří jsou zapojeni do prevence, dokumentování
a vyšetřování špatného zacházení s osobami zbavenými svobody. Cílem je předat standardy
Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo
trestání (CPT) týkající se role zdravotníků. Zvláštní důraz bude kladen na dokumentování
známek špatného zacházení. Primárně jsou zváni lékaři, sestry a metodičtí pracovníci
Vězeňské služby ČR, státní zástupci, pracovníci Justiční akademie a Ministerstva spravedlnosti.
Dále jsou zváni pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů a lékaři poskytující
zdravotní služby v kontextu zbavení svobody.
Hlavní přednášející je Dr. Marzena Ksel, 1. viceprezidentka výboru CPT a bývalá ředitelka
zdravotní služby polské vězeňské služby.
Účast na semináři je bezplatná. Kapacita je však omezena a rezervována pro jednotlivé cílové
skupiny – pořadatelé si vyhrazují rozhodování o přidělení míst zájemcům.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného od ledna 2019
na stránce Ombudsmanské akademie, a to nejpozději do středy 16. ledna 2019. Každého
účastníka či účastnici je třeba registrovat zvlášť.
Organizaci a programovou stránku zajišťuje za Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Marie
Lukasová, Ph.D. (tel. 542 542 484, lukasova@ochrance.cz), pro státní zastupitelství je
koordinátorkou Mgr. Sandra Švecová-Prouzová (SSvecova-Prouzova@nsz.brn.justice.cz).
Oběd bude pro účastníky zajištěn, stejně jako tlumočení z anglického jazyka.

RÁMCOVÝ PROGRAM
09:00 – 09:30

Prezence

09:30 – 09:45

Úvodní slovo

09:45 – 10:00

Úvod do problematiky standardů CPT a prevence špatného zacházení
Mgr. Marie Lukasová, Ph.D., národní členka výboru CPT

10:00 – 12:00

Význam zdravotní služby pro prevenci, vyšetřování a odhalování
špatného zacházení ve věznicích
Dr. Marzena Ksel, 1. viceprezidentka výboru CPT

I. blok
 Zdravotní screening po přijetí a prevence špatného zacházení
 Standard dokumentování zranění
 Zdravotní prohlídka po incidentu násilí
 Standard oznamování zjištění příslušnému orgánu
 Související etické dilema
 Důvěrnost při poskytování zdravotní služby
12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:15

II. blok
 Význam evidence zranění, sebepoškozování, úmrtí
 Role zdravotnického personálu v souvislosti se samovazbou
a testováním
 Další témata

14:15 – 15:00

Reflexe standardu CPT v českém prostředí, moderovaná diskuse
 Problematické momenty implementace standardů prevence špatného
zacházení a účinného vyšetřování
 Praktická stránka zjišťování a vyšetřování případů v prostředí detence
 Jsou nezbytné legislativní změny?

