
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 
přijměte pozvání na 

Interaktivní workshop urologů, onkologů 
a právníků – odborníků na medicínské právo

Jde o výjimečně aktuální problematiku, jejíž rizika si většina z nás ani neumí představit, avšak po absolvování 
tohoto kurzu určitě ve své denní praxi velmi zpozorní. Možná mnozí pozmění své některé navyklé postupy.
Naším cílem je upozornit na právní rizika naší lékařské péče. 
Prosím, abyste se hlásili včas, protože předběžný zájem je opravdu velký a kapacita sálu je omezena. Workshop
se koná v příjemném prostředí hotelu Bobycentrum, a pro ty, kteří se rozhodnou přijet již večer, bude příleži-
tost k neformálním diskuzím. 

M. Hanuš

Workshop se koná
23. 1. – 24. 1. 2009 
v hotelu v hotelu Bobycentrum, Sportovní 2a, 602 00 Brno 

Program:

23.1.2009 
odpoledne příjezd účastníků, registrace
20.00 hod welcome rout přivítání účastníků

Na závěr všichni účastníci obdrží certifikát účasti.

24.1.2009 
do 9.00 příjezd účastníků, registrace

9.30 hod. odborný program
9.00 – 11,30 první část 

11.30 – 11.50 coffe break
11.50 – 13.50 druhá část
14.00 společný oběd účastníků

Reg i s t race  on l ine  na :  www.vmest .cz/ reg i s t race  nebo na te l . :  261 215 542

Obsazení fakulty:
Doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc, Urocentrum Praha, předseda SAU
As. MUDr. Michaela Matoušková, urolog, onkolog, Urocentrum, Praha
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc, zástupce přednosty, urologická klinika FN Motol
Mgr. MUDr. Jolana Těšínová, předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP
Mgr. Aleš Buriánek, právní oddělení České lékařské komory
MUDr. Jana Katolická, PhD, onkolog, nemocnice U svaté Anny



Lékařská péče lege artis a právní odpovědnost 
– interaktivní know how kurz

Forma zpracování tématu:
Správnost postupu lékaře při diagnostice a léčbě karcinomu prostaty bude posuzována s hlediska medicínského práva

Půjde o druhý know how kurz na dané téma, ve zcela novém pojetí. Chceme navázat na velmi úspěšný první kurz 
z dubna 2008: Karcinom prostaty a možnosti hormonálního ovlivnění. 
Přednášky renomovaných odborníků budou opět pojaty netradičním způsobem. Krok za krokem v souladu 
s doporučenými postupy budou probrány konkrétní problematická místa v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty
formou, jak je řešíme v každodenní praxi. Lékař obdrží informace, jak předvídat a vyhnout se právním problémům 
v postupu diagnostiky, léčby a sledování karcinomu prostaty. 
I při dodržení Doporučených postupů jsou místa, kdy pacient může být jednáním lékařem uveden do situace, která
svými důsledky pro něj vytváří psychicky i fyzicky nepříznivý stav . A to i přesto, že pacient s postupem souhlasil. Poz-
ději může být lékař volán k právní odpovědnosti, vtažen do soudního sporu, neboť jeho jednání nemuselo být 
v souladu s právy pacienta. Výrok soudu může pro lékaře skončit velmi nepříznivě.
Na příkladu dg C61 – karcinom prostaty – budou probírána klíčová místa, která je třeba posoudit i z hlediska 
medicínského práva.
I když je interaktivní kurz veden na téma karcinom prostaty, většina problematických rozhodnutí bude obecně 
aplikovatelná na postupy v léčebné péči.

Každý klíčový bod bude zpracován následně:
Urolog/onkolog stručně popíše danou situaci, naznačí, jaký problém se v této chvíli otevírá a s jakými možnými 
důsledky. Tuto část otevřou vždy alespoň dva odborníci ze svého pohledu. Právník posoudí daný postup z hlediska
medicínského práva a sdělí optimální formu, jak ošetřit možná právní rizika. Také svůj právní výklad sdělí dva 
odborníci na medicínské právo. Následuje interaktivní diskuze účastníků postavená na zkušenostech z denní praxe.

Klíčová místa progamu:
1. Diagnostická, léčebná a sledovací úroveň (použité guidelines)
2. Odběr PSA
3. Klasifikace nádoru
4. Výběr léčebné modality
5. Výběr místa léčebné modality

– nemocnice
– provádějící lékař
– kvalita služeb

6. Sledování po léčbě

Podrobnější info k programu:
Ke každé části přednesou lékaři krátkou sérii slidů podporujících jejich postup (pros a cons). 
Na tyto názory sdělí právní pohled právníci. Uzavřeme souhrnným slidem (bude-li to možné).
Následuje diskuze z auditoria, pouze k danému bodu.

1. Diagnostická, léčebná a sledovací úroveň (použité guidelines)
EAU, SAU, ONKO, jiné např.CNNC. Rozdíly v přístupu, nákladovosti, frekvenci, dostupnosti. Právo pacienta 
na informaci, výběr, úhradu. Povinnost pacienta akceptovat doporučení lékaře. Infosouhlas, nesouhlas.

2. Odběr PSA
Validita vyšetření (specifika, senzitivita), dopad na QL. Aspekty věku, morbidity, preferencí. Indikace k dalšímu 
postupu. Poučení pacienta: kdo, v jakém rozsahu, info o dostupnosti informací, povinnost pacienta 
sám se poučit.

3. Diagnostický algoritmus. Klasifikace nádoru
Technika a počet biopsií. Negativní biopsie. Frekvence opakování, důvody daného přístupu.

4. Výběr léčebné modality
Základní aspekty výběru. Lékař: odborné, lokální a osobní preference. Pacient: osobní, rodinné, second opinion,
osobní preference.

5. Výběr místa léčebné modality
– nemocnice – provádějící lékař – kvalita služeb
Názor lékaře, pacienta, právní nároky

6. Sledování
Algoritmy sledování, kdo primárně sleduje, kooperace, výměna 
informací. Nedodržování stanoveného režimu pacientem.

Je mojí milou povinností poděkovat firmě Astellas za velkorysé sponzorování 
celého workshopu. 

M. Hanuš

V.M.EST, a.s., Boleslavova 17, 140 00 Praha 4
Reg i s t race  on l ine  na :  www.vmest .cz/ reg i s t race


