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Studenti práv řešili právo pacientů na úhradu léčby kmenovými
buňkami ze zdravotního pojištění
Patří léčba kmenovými buňkami diabetické nohy
mezi moderní a zavedené terapie, které by měly
hrazeny ze zdravotního pojištění nebo ne?
Nevedou průtahy v konečném rozhodnutí zcela
zbytečně k tomu, že mnozí pacienti musí za tuto
léčbu platit soukromým pracovištím desítky tisíc
korun nebo souhlasit s amputací končetiny? V roli
právních zástupců ministerstva zdravotnictví si
dnes v simulovaném zasedání Zdravotního
výboru PS PČR mohli svou argumentaci a právní
znalosti vyzkoušet finalisté třetího ročníku
soutěže O cenu profesora Jaroslava Stránského
2015 ve zdravotnickém právu. Tu vypsaly pro studenty právnických fakult ČR Kancelář
Ombudsmana pro zdraví (KOZ) a spolek studentů práv a mladých právníků ELSA Praha.
Čtyřem nejlepším studentům předal finanční odměnu v celkové výši 18 000 Kč MUDr. Martin
Jan Stránský, ředitel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví a mezinárodní expert na systémy
a protokoly ve zdravotnictví. „Soutěž ukázala, jak složité je v rámci současné legislativy
uplatňovat nové metody a jak důležitá je v tomto směru nejen teoretická, ale hlavně praktická
příprava budoucích právníků. Právě proto nabízíme kromě poradenství široké veřejnosti
a zdravotnickým pracovníkům i stáže studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze,“ řekl MUDr. Martin Jan Stránský. „Považujeme za velmi přínosné, že v příštím
akademickém roce bude spolupráce s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví dále rozšířena
a stáže zde budou studentům uznány v rámci výuky,“ doplnil prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.,
děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který přišel soutěžící studenty podpořit.
„Zdravotnické právo řeší kromě otázek škodních i otázky spojené s významným dopadem na
pacienty – například zavádění nových metod a jejich zařazení do úhrad ze zdravotního
pojištění. Mnohé studenty nečeká kariéra advokátů, nýbrž například ministerských a jiných
právníků a zde si mohou dobře prověřit svou připravenost,“ konstatoval JUDr. Ondřej Dostál,
Ph.D., L.L.M., právní poradce KOZ a analytik a lektor zdravotnického práva. Spolu s ním
předsedali simulovanému zasedání parlamentního zdravotnického výboru i JUDr. Milan
Vašíček, právní poradce KOZ a odborník na poplatky a obchodní i zdravotní právo, a JUDr.
Tomáš Holčapek z Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Kancelář Ombudsmana pro zdraví je nezávislé centrum pro informace, poradenství
a zprostředkování pomoci pacientům a zdravotnickým pracovníkům (www.ombudsmanprozdravi.cz).
Jeho zakladatelem je Nadační fond Stránský, který založil MUDr. Martin Jan Stránský, vnuk profesora
Jaroslava Stránského, významného prvorepublikového právníka, pedagoga, humanisty a politika.
Jaroslav Stránský řídil dlouhou dobu Lidové noviny, které založil jeho otec Adolf Stránský. Nadační
fond podporuje a zpracovává právní analýzy a podporuje aplikaci z nich vyplývající návrhů do
současného právního systému. Podává podněty odpovědným orgánům k zahájení řízení v obecném
zájmu a podporuje růst studentů právnických fakult na území České republiky.
ELSA Praha je lokální skupinou ELSA Česká republika, nezávislé, nepolitické, neziskové organizace
studentů práv a mladých právníků. Jejím cílem je přispívat k jejich právnímu vzdělávání, zlepšování
vzájemného porozumění a podpoře společenské odpovědnosti. ELSA Česká republika je členem
mezinárodní organizace ELSA (The European Law Students Association).
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v Praze. „Podporujeme akce tohoto typu, protože studentům umožňují nejen vylepšit to, co
se dozvěděli v rámci výuky, ale i rozšířit si své prezentační, komunikační a argumentační
schopnosti. Byť tentokrát nejde o simulaci soudního řízení, musí být studenti připraveni
a hledat správnou argumentaci v reakci na zkoumavé otázky hodnotitelů,“ dodal pedagog.
Nejlepší profesionální dovednosti a argumentační schopnosti v oblasti zdravotního práva,
které se dotýkají řady zákonů včetně nového občanského zákoníku, prokázala Vendula
Mayerová. Odnesla si odměnu ve výši 10 000 Kč. Poloviční částku získal Dominik Pašek za
druhé místo. Třetí místo a s ním i 3 000 Kč si pak rozdělili Veronika Šimerdová a Karolína
Kropíková.
„Studenti, kteří se účastní simulovaných soudních procesů či podobných akcí, mají
obrovskou výhodu při pracovních pohovorech, jelikož jejich podstatou bývá často vyřešení
skutečné právní kauzy,“ zhodnotila Zuzana Kolísková, viceprezidentka studentského spolku
ELSA Praha.
Studenti prokazovali své znalosti v dvou kolech, V prvním písemném soutěžilo osmnáct
studentů, z nichž do druhého ústního kola postoupilo osm finalistů.
Popisek foto:
Soutěžící ve zdravotnickém právu přišel pozdravit děkan PF UK Jan Kuklík (vlevo) a ředitel Kanceláře
Ombudsmana pro zdraví (vpravo). Roli zástupců parlamentního výboru v simulovaném jednání hráli
Ondřej Dostál (vzadu vlevo v obleku), Milan Vašíček (uprostřed v obleku) a Tomáš Holčapek (vzadu
vpravo v obleku).
Foto: archiv Kanceláře Ombudsmana pro zdraví
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