zástupkyně veřejného ochránce práv
Mgr. Monika Šimůnková
a náměstek ministra zdravotnictví
JUDr. Radek Policar
si Vás dovolují pozvat na kulatý stůl

Participace dítěte na rozhodování
souvisejícím s jeho hospitalizací na psychiatrii
který se koná dne 23. září 2020
v Kanceláři veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
(v tzv. tiskovém středisku)
Od roku 2018 se v psychiatrických zařízeních uskutečnilo pět systematických návštěv, jež mapovaly
zacházení s dětskými pacienty. Návštěvy ukázaly nejednotnou praxi a i nejistotu zdravotníků
a poskytovatelů, co se týká zajištění účasti dětí na rozhodování o záležitostech, které se jich dotýkají:
hospitalizace, léčba, stížnosti. Být slyšeno a být subjektem a nikoli objektem v (nejen právních) vztazích
je základním právem dítěte. Jeho nenaplnění může vést k neúčinnosti pojistek proti špatnému
zacházení a činí dítě ještě zranitelnějším.
Ke zlepšení postavení dětí, posílení právní jistoty všech zúčastněných a sdílení dobré praxe se koná
toto setkání. Ke kulatému stolu jsou zváni právníci a seniorní lékaři, a to jednak ti působící v zařízeních,
kde proběhla systematická návštěva, a jednak aktivní účastníci debaty na uvedené téma. To společně
podrobíme odborné diskusi, na níž předběžně přislíbili účast přední právní experti JUDr. Kateřina
Šimáčková, Ph.D., a doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. Věříme, že výsledkem setkání bude vydání
doporučení pro praxi poskytovatelů. Podrobný podklad pro diskusi obdrží registrovaní účastníci
a účastnice počátkem měsíce září.
Účast na kulatém stole je bezplatná. Protože kapacita je omezená, z každé nemocnice je možná účast
pouze dvou osob, přičemž zveme ty, kdo ve své práci řeší uvedené otázky a budou je diskutovat.
K účasti se registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem: REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ1, a to nejpozději do středy 16. září 2020.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Marie Lukasová, Ph.D. (tel. 542 542 484,
lukasova@ochrance.cz).
Občerstvení zajištěno.

1

Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

RÁMCOVÝ PROGRAM
23. září 2020
10:00 – 10:20 Prezence účastnic a účastníků
10:20 – 10:30 Úvodní slova
10:30 – 11:30 I. blok: uvedení a diskuse
Právní jednání nezletilých a hospitalizace – teoretická východiska
11:30 – 11:40 Přestávka
11:40 – 12:30 II. blok: uvedení a diskuse
Právní jednání nezletilých a hospitalizace – praktická realizace
12:30 – 13:15 Přestávka na oběd
13:15 – 14:30 III. blok: uvedení a diskuse
Stížnosti
14:30 – 14:45 Shrnutí a rozloučení

