Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
2011

POZVÁNKA
na seminář

pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice
a
Společností pro léčbu závislosti na tabáku

na téma

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU – V ČESKÉ REPUBLICE ANO, ČI NE?
Seminář je pořádaný pod záštitou poslanců
Petra Gazdíka, poslance, předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové,
a
Borise Šťastného, poslance, předsedy výboru pro zdravotnictví,
dne 31. května 2011
od 14:30 hodin
v sále státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4

PROGRAM
Registrace účastníků:
14:00 hodin
Zahájení:

14:30 hodin

Moderuje:

Lenka Petrášová

1. blok:
14:30–14:40
14:40–14:50

14:50–15:00

15:00–15:10

Petr Gazdík
Zahájení
Boris Šťastný
Zahájení
Současný stav legislativy
v oblasti týkající se tabáku
Leoš Heger
Aktuální postoj MZ ČR
k ratifikaci rámcové
úmluvy o kontrole tabáku
v České republice
Alena Šteflová
Rámcová úmluva
jako ústřední téma globální
kampaně WHO v roce 2011
a její odraz
v České republice

15:10–15:20

Eva Králíková
Diagnóza F17 – nemoc,
kterou neléčíme

15:20–15:30

Alexandra Kmeťová
Léčba závislosti na
tabáku v Evropě

15:30–15:40

15:40–16:00

Jana Skoupá
Vyplatí se státu
podporovat léčbu
závislosti na tabáku?
Přestávka

2. blok:
16:00–16.30

16:30

Přednášející a účastníci panelu:
Panel odborníků
a diskuse
Michael Ashermann,
Vítězslav Kolek,
Pavel Pafko,
Jiří Vorlíček
Lenka Petrášová
a Eva Králíková
Závěr a shrnutí

Mgr. Petr Gazdík
poslanec parlamentu České republiky,
předseda poslaneckého klubu TOP 09

Všem účastníkům parlamentního
semináře bude poskytnut souhrn
všech příspěvků.

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Ministr zdravotnictví
České republiky

Jednotliví přednášející jsou zváni
organizátory semináře.

MUDr. Boris Šťastný
poslanec Parlamentu
České republiky,
předseda výboru pro zdravotnictví
MUDr. Alena Šteflová
ředitelka kanceláře WHO v ČR
MUDr. Eva Králíková, CSc.
1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Alexandra Kmeťová
Společnost pro léčbu závislosti
na tabáku
MUDr. Jana Skoupá
Farmakoekonomická společnost
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Česká internistická společnost ČLS JEP
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
klinika plicních nemocí a tuberkulózy
FN Olomouc a Česká asociace proti
respiračním nemocem
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
III. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty
UK v Praze
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, DrSc.
Česká onkologická společnost
ČLS JEP

Patří k odborné i organizační špičce
české i zahraniční medicíny
a ostatních oborů.
Pozváni jsou také lékaři zajímající se o
danou problematiku.
Seminář je určen poslancům, senátorům,
představitelům veřejné správy,
představitelům zdravotnických zařízení,
zaměstnancům zdravotních pojišťoven
i zástupcům pacientů.
Pro potvrzení své účasti nás prosím
kontaktujte na tel. 724 600 765
či na e-mailu
klara.kapounova@pearshealthcyber.com

PARLAMENTNÍ ZDRAVOTNICKÝ SEMINÁŘ 2011
pořádaný českou kanceláří WHO a Společností pro léčbu závislosti na tabáku ve spolupráci s výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
pod záštitou předsedy výboru MUDr. Borise Šťastného a pod záštitou předsedy klubu poslanců TOP 09 Mgr. Petra Gazdíka

Cíl:
Poskytnout poslancům, senátorům a ostatním představitelům veřejné správy informace o uplatňování moderních trendů řízení zdravotnických zařízení v České republice
Tyto informace mohou sloužit jako důležitá orientace při dalších parlamentních či jiných jednáních
Principy:
Jednotlivé prezentace či vystoupení vycházejí z následujících principů:
Význam organizace a orientace na mezinárodní standardizaci
Proces rozhodování na podkladě racionálních analýz, vyhodnocení objektivních údajů a návrhy řešení s jejich dopady na praxi
Význam komplexní péče o zdraví v porovnání s úrovní a rozsahem následného sociálního zabezpečení

Již proběhlé parlamentní zdravotnické semináře
1999
Péče o ženu na přelomu tisíciletí:
zdravotní kontinuum

2002
Čím je chronická bolest v České republice: nemocí,
či příznakem?

2000
Internet, pacient a zdraví

2002
Kouření − realita dneška?

2004
Transparence stanovování úhrad léčiv
v souvislosti se vstupem ČR do EU

2001
„Akutní program“
pro nemocné s infarktem myokardu v České republice

2002
Očkování v České republice − patříme k nejlepším?

2005
Osteoporóza − dobře utajená hrozba

2003
Směřuje české zubní lékařství do krize?

2006
Péče o duševní zdraví u nás a v EU

2003
Moderní systémy řízení zdravotnických zařízení

2007
Nekuřácké prostředí – základní lidské právo

2001
Psychotická onemocnění:
největší celospolečenské břemeno na přelomu století
2002
Potřebuje české zdravotnictví certifikace?

2003
Pediatrická primární péče v ČR před vstupem do EU
− co můžeme nabídnout a co se naopak můžeme naučit

2003
Česká epileptologie v předvečer vstupu do EU

