si Vás dovoluje pozvat
na odborný seminář

Vybrané aspekty řešení stížností a provádění
kontroly na úseku psychiatrické péče
který se koná
u příležitosti Světového dne duševního zdraví

dne 10. října 2017
v malém konferenčním sále
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Cílem semináře je přednést pracovníkům odborů zdravotnictví krajských úřadů, kteří provádí
kontroly a vyřizují stížnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb, zkušenosti veřejné
ochránkyně práv jako národního preventivního mechanismu z oblasti ochrany pacientů
psychiatrické péče.
Příspěvky představí právní i klinické problémy, jejichž znalost pomůže správnímu orgánu
řádně splnit svoji úlohu a tím také přispět k prevenci špatného zacházení. Konkrétně bude
pozornost věnována používání omezovacích prostředků, respektování principu
informovaného souhlasu u pacientů psychiatrických nemocnic a zacházení s pacienty
v ochranném léčení. Seminář je zaměřen na informace k praktickému využití pracovníky
kontrolních orgánů, s využitím poznatků a metodologie národního preventivního
mechanismu.
Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená na maximálně dva účastníky
z každého krajského úřadu.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do úterý 3. října 2017. Každého účastníka
prosím registrujte jednotlivě.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Upozorňujeme, že občerstvení během semináře není nad rámec nápojů zajištěno.
1

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

RÁMCOVÝ PROGRAM

10. října 2017
09:45 – 10:00

Registrace účastníků a účastnic

10:00 – 10:20

Úvodní slova

10:10 – 11:20

Povinnosti státu – kontrola, náprava, účinné vyšetřování
Mgr. Petr Konůpka, Ministerstvo spravedlnosti
Špatné zacházení při poskytování zdravotních služeb. Kontrola, účinný
prostředek nápravy, účinné vyšetřování. Omezovací prostředky v rozsudcích
Evropského soudu pro lidská práva.
Diskuse

11:20 – 11:40

Přestávka

11:40 – 12:40

Kontrola použití omezovacích prostředků, závažné zásahy do práv pacienta
v ochranném léčení
Mgr. Marie Lukasová, Kancelář veřejného ochránce práv
Způsob zjišťování praxe poskytovatele. Typická pochybení v klinické praxi
podle poznatků ze systematických návštěv veřejného ochránce práv. Závažné
zásahy do práv pacienta v ochranném léčení.
Diskuse

12:40 – 13:40

Přestávka na oběd

13:40 – 14:40

Princip informovaného souhlasu
Mgr. Zuzana Durajová
Informovaný souhlas u pacienta psychiatrické nemocnice. Role opatrovníka.
Specifika elektrokonvulzivní terapie.
Diskuse

14:40 – 15:15

Obecná diskuse, shrnutí, závěr

