
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
P O Z V Á N K A 

 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, regionální pracoviště pro 
Jihomoravský kraj, ve spolupráci s Magistrátem města Brna – Odbor zdraví, 

organizací Klára pomáhá, z.s. a Kanceláří Ombudsmana pro zdraví 
 

pořádají 
 

odborný seminář 
 

„Práva pacientů“ 
 

 
Termín semináře:  úterý 6. června 2017 od 10:00 – 14:00 hodin 
 
Místo konání: sál Zastupitelstva, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, 

Brno  

 
Seminář je určen pro:  - osoby se zdravotním postižením a seniory 

- zdravotnický personál 
- širokou veřejnost 
 

  



 

 

Program: 
 
  9:30 – 10:00      Prezence účastníků semináře, 

10:00 – 10:10 Zahájení a úvodní slovo (PhDr. Lukáš Karnet, předseda Jihomoravské krajské rady 

osob se zdravotním postižením) 

10:10 – 10:40 Zdravotnické právo hrou (MgA. Kateřina Havelková, ředitelka Kanceláře 

Ombudsmana pro zdraví) 

10:40 – 11:20 Poslední slovo máte VY aneb Jak je to skutečně mezi pacienty a zdravotníky  

– I. část (MgA. Kateřina Havelková, ředitelka Kanceláře Ombudsmana pro zdraví) 

11:20 – 11:50 Dlouhodobá péče - postavení pečujících osob (Ing., Mgr. Zdeňka Michálková, 

Klára pomáhá, z. s.) 

11:50 – 12:10 Přestávka 

12:10 – 12:40 Poslední slovo máte VY aneb Jak je to skutečně mezi pacienty a zdravotníky  

– II. část (MgA. Kateřina Havelková, ředitelka Kanceláře Ombudsmana pro zdraví) 

12:40 – 13:10 Řešte s námi opravdové příběhy, které se mohou stát i vám (Mgr. Ilona 

Hlaváčová, LL.M., právní poradkyně Kanceláře Ombudsmana pro zdraví) 

13:10 – 13:40  Zdravotnické právo hrou – rozřešení (Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M., právní 

poradkyně Kanceláře Ombudsmana pro zdraví) 

13:40 – 14:00 Diskuse a závěr semináře 

 
Moderátor semináře:   PhDr. Lukáš Karnet  
 
 

Organizační pokyny: 
Účast na semináři je zdarma.  
Drobné občerstvení zajištěno. 
Bezbariérový přístup do sálu je z ulice Husova. 
 

 
Vaši účast prosím potvrďte nejpozději do 30. 5. 2017 na e-mailové adrese brno@nrzp.cz nebo na 

tel. čísle 736 751 211 (stačí sms zprávou) 

 
Těšíme se na setkání s Vámi! 

  

 

 
Za pořadatele:  NRZP ČR  -  PhDr. Leoš Spáčil 

        OZ MMB  -  Mgr. Eva Rossi 
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