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Vakcinační perspektivy
Videokonference s moderovaným virtuálním studiem
Datum: 29. ledna 2021 (pátek)

Pod záštitou
Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý

Zahájení
Miloš Balabán, předseda, Pražská bezpečnostní konference
9.00 – 9.15
Vladimír Černý, náměstek ministra zdravotnictví ČR

Panel 1

Globální soupeření o vakcínu proti Covid-19

Tematické okruhy:
→ Stane se nabídka vakcín nástrojem geopolitického boje o moc a vliv?
→ COVAX WHO vs. „vakcinační nacionalismus“.
→ Role EU jako platformy pro společný postup při vakcinaci v členských zemích.
→ Vývoj, testování a distribuce vakcíny proti Covid-19 jako zátěžový test schopností států a
farmaceutických společností.
→ Může se vývoj „české“ vakcíny proti Covid-19 stát impulsem k rozvoji národního výzkumu a zvýšení
konkurenceschopnosti?
Úvodní slovo
9.15 – 9.25
9.25 – 9.35

Diskuse

▪

Vladimír Černý, náměstek ministra zdravotnictví ČR

▪

Věra Adámková, předsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, přednosta Pracoviště preventivní kardiologie IKEM (tbc)

Panelisté (v abecedním pořadí)
▪

Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

▪

Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

▪

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR

▪

Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Moderátoři

▪

Miloš Balabán, Libor Stejskal

11.00 – 11.30

Přestávka

Panel 2

Vakcinace proti Covid-19 jako nástroj národní bezpečnosti

9:35 – 11:00

Tematické okruhy:
→ Zdravotní a ekonomické přínosy vakcinace obyvatelstva vs. zdravotní rizika.
→ Dobrovolná nebo povinná vakcinace? Vakcinace a její právní aspekty.
→ Jak je nastavený systém sběru a vyhodnocování bezpečnostních a účinnostních dat z procesu vakcinace?
→ Funguje koordinace a komunikace státu, farmaceutických firem, distributorů a zdravotnických zařízení
v procesu vakcinace?
Úvodní slovo
11.30 – 11.40

▪

Roman Prymula, poradce předsedy vlády ČR

11.40 – 11.50

▪

Václav Hořejší, bývalý ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR (2005-2017)

11.50 – 11.55

▪

Petr Šnajdárek, Centrální řídící tým Covid - 19

Diskuse

11.55 – 13.40

Moderátoři

Panelisté (v abecedním pořadí)
▪

Lenka Teska Arnoštová, předsedkyně Společnosti medicínského práva České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

▪

Zoltán Bubeník, ředitel Sekce vojenského zdravotnictví MO

▪

Tomáš Florian, předseda představenstva Avenier, a.s.

▪

Ivo Hlaváč, předseda Sekce zdravotnictví a soc. služeb Hospodářské komory ČR

▪

David Šmehlík, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny

▪

Jan Kulhavý, Miloš Balabán

13.40 – 13.50

Přestávka

Panel 3

Izrael jako globální vakcinační lídr

Tematické okruhy:
→ Klíčová východiska vakcinace.
→ Identifikace hlavních výzev a problémů spojených s vakcinací.
→ Koordinace vakcinace v rámci vlády.
→ Logistika vakcinace.
→ Fungování informačního systému k bezproblémovému zajištění vakcinace.
Úvodní slovo
13.50 – 14.00

▪

Daniel Meron, Velvyslanec Státu Izrael v ČR

▪

Asher Salmon, vedoucí odboru mezinárodních vztahů, Ministerstvo zdravotnictví
Izraele

▪

Miloš Balabán, předseda Pražské bezpečnostní konference, z.s.

Prezentace
14.00 – 14.20

Zakončení
14.20 – 14.25

