
 

PLATFORMA ZDRAVOTNÍCH POJIŠTĚNCŮ ČR 
 

Vás srdečně zve na konferenci s názvem 

HÁJENÍ PRÁV PACIENTŮ NA PŘÍSTUP KE ZDRAVOTNÍ PÉČI 

která se bude konat  

dne 23. 6. 2017 v Impact Hub Praha. 

Hlavním tématem budou práva pacientů, nárok na hrazenou péči a přístup pacientů k léčivům. 

Vystoupí nejen odborníci v oboru, ale také zástupci pacientských organizací, kteří mají nejblíže 

k aktuálním problémům pacientů. 

Příspěvky: 

1. Dan Cimpoeru, PhD, Člen představenstva ECPC 

- Obhajoba pacientů v Rumunsku – právní perspektiva 

2. Francesco Florindi, Vedoucí záležitostí EU, ECPC 

- Rakovina nezná hranic – boj s disparitami v oblasti léčby rakoviny na úrovni EU 

3. JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., Mgr. Jana Hlaváčová, zástupkyně MZ 

- Strategie podpory a zapojení pacienta v systému poskytování zdravotní péče 

4. JUDr. Martin Abraham, advokát, Abraham & Partneři, advokátní kancelář s.r.o.  

- Co stojí mezi pacientem a léčivem – faktory ovlivňující preskripci v ČR 

5. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Counsel, PwC Legal - Česká Republika  

- Vymahatelnost práv pojištence na dostupnost hrazené péče v praxi 

6. Zástupci pacientských organizací 

- Kazuistika 

Občerstvení zajištěno. 

Příspěvky v angličtině budou konsekutivně překládány do češtiny. 

Vstupné dobrovolné.  

 
Potvrzení účasti: Kateřina Polcrová  
Tel.: +420 774 292 552 
E-mail: reditel@zdravotnipojistenci.cz 

 
Kde: Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, 
150 00 Praha 5 
Kdy: 9:00 – 16:00, 23. června 2017 
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Program 

9:00  Zahájení 

9:10  Hájení práv pacientů v Rumunsku – právní perspektiva* 

 Žaloba rumunských pacientů s rakovinou vůči státu za přístup k léčbě 

 Jak použít evropský právní rámec jako právní základ pro vnitrostátní soudy 

 Jak použít právní případ jako "masovou mediální zbraň" v advokacii 

 Prezentace nové iniciativy Evropské koalice pacientů s rakovinou: Právní 

síť pro pacienty s rakovinou 

Dan Cimpoeru, PhD, advokát, představenstvo Evropské koalice pacientů s 

rakovinou 

10:10  Rakovina nezná hranic – boj s disparitami v oblasti léčby rakoviny na úrovni EU* 

 Nerovnosti v oblasti zdravotní péče 

 Řešení nerovností v léčbě rakoviny: přístup k optimální péči 

Francesco Florindi, politický analytik, vedoucí záležitostí EU, Evropská koalice 

pacientů s rakovinou 

11:10  Škola právního povědomí pacienta 

Jana Pelouchová, předsedkyně Diagnóza leukemie, z.s., představenstvo Evropské 

koalice pacientů s rakovinou 

11:25   Coffe Break 

11:35  Strategie podpory a zapojení pacienta v systému poskytování zdravotní péče 

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví; 

Mgr. Jana Hlaváčová, koordinátorka pro pacientské organizace 

12:05  Co stojí mezi pacientem a účinnou léčbou – faktory ovlivňující preskripci v ČR 

 Dlouhá doba vstupu léků na trh 

 Preskripční omezení 

 Pozitivní listy a doporučení zdravotních pojišťoven 
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 Pozitivní listy nemocnic 

JUDr. Martin Abraham, advokát, Abraham & Partneři, advokátní kancelář s.r.o. 

12:40  Oběd 

13:00   Kazuistika pacientských organizací a panelová diskuze 

 Klára Grammetbauerová, Občanské sdružení SMS, z.s. - Neurostimulátor 

Walkaide, kompenzační pomůcka na pomezí zdravotní a sociální oblastí, 

problematika úhrady 

 Jitka Reineltová,  PARENT PROJECT, z. s., - Translarna - dlouhá cesta 

k pacientovi 

 Jan Konig, Cerebrum z.s., - Problematika financování rehabilitace pacientů  

po získaném poškození mozku 

15:00   Vymahatelnost práv pojištence na dostupnost hrazené péče v praxi 

 Průvodce pacienta 

 Aktuální kazuistiky 

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Counsel, PwC Legal - Česká republika 

15:30  Shrnutí a závěr 

 

 

 

 

Občerstvení zajištěno. 

* Příspěvky v angličtině budou konsekutivně překládány do češtiny. 

 
 
 
 


