Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 16. 3. 2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič,
MUDr. Mach Jiří, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl,
MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr.
Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
Omluveni: MUDr. Dernerová, MUDr. Ota Mach, MUDr. Musil, MUDr. Moravec.
Přizváni:
Mgr. Máca, MUDr. Sojka, MUDr. Vodová a MUDr. Gricová.
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Právní seminář ČLK - vyúčtování
Pravidelný seminář pořádaný právním oddělením ČLK, který se konal 1.3.2012
v kongresovém centru nemocnice Na Homolce, za účasti místopředsedy Legislativní rady
vlády a dalších odborníků, byl věnován vysoce aktuálnímu tématu nových zdravotnických
zákonů se zaměřením na úskalí, která tyto právní normy přináší lékařů v jejich každodenní
praxi.
Náklady:
113 697,- Kč
Výnosy (účastnické poplatky): 153 000,- Kč
Hospodářský výsledek:
+ 39 303,- Kč
Pro velký zájem ze strany lékařů bude tento seminář opakován na stejném místě ve čtvrtek
19.4.2012.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
SP – 12 Funkční licence
OS ČLK Znojmo navrhuje v § 2, odstavec 2 - Podmínky pro udělení licence školitel
lékařského výkonu, vypustit bod c) publikační a přednášková činnost.
Přednášková a publikační činnost nejsou podmínkou pro dokonalé zvládnutí diagnostické a
léčebné metody obecně - a tedy ani podmínkou pro schopnost školit v této metodě další lékaře
(jasným příkladem je třeba abdominální ultrasonografie), navíc tato podmínka de facto
omezuje školení lékařů na jiných než fakultních pracovištích.
Dr.Mrozek a Dr.Monhart připravili návrh komplexní novely SP-12. Představenstvo
s návrhem souhlasí a předloží ho k diskusi účastníkům porady předsedů OS ČLK.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů
Dne 13.3.2012 požádala Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
prostřednictvím svého děkana prof. MUDr. Milan Koláře, Ph.D. o členství v Asociaci.
Představenstvo schvaluje členství LF UP v Olomouci v Asociaci pro celoživotní
vzdělávání lékařů.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Tomek se připojil k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 14 členů
představenstva.
Spolupráce s ČLS JEP v rámci Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů
ČLS JEP se na základě vlastní žádosti stala rozhodnutím představenstva ČLK členem
Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů a je tedy oproti jiným nečlenským organizacím ze
strany ČLK zvýhodněna. Dle platného SP 16 je ČLS JEP povinna jako člen Asociace při
zařazování vzdělávací akce uhradit komoře:
1. V případě, že je výlučným pořadatelem vzdělávací akce:
a.
Registrační poplatek 500,- Kč
b.
Poplatek za komerční prezentace ve výši 50 % procent ze standardních poplatků
2. V případě, že ČLS JEP není výlučným pořadatelem:
a.
Registrační poplatek v plné výši
b.
Poplatek za komerční prezentace v plné výši.
ČLS JEP sice o členství v Asociaci sama požádala, ale dosud nerespektuje podmínky pro
členy Asociace upravené SP 16. Kvůli tomu za období červenec až prosinec 2011 vznikl dluh
ČLS JEP vůči ČLK ve výši 354 120,- Kč.
Po několika jednáních na úrovni prezident ČLK – předseda a vědecký sekretář ČLS JEP i na
úrovni zaměstnanců obou organizací, žádá ČLS JEP o prominutí cca 94 000,- Kč za zařazení
některých vzdělávacích akcí v roce 2011. Zbývající dluh, tedy 260 000,- Kč je ČLS JEP
údajně ochotna uhradit.
ČLS JEP navrhuje, aby u akcí, kde je výlučným pořadatelem ČLS JEP, jí ČLK fakturovala
500,- Kč za akci jakožto členovi asociace. U akcí, které ČLS JEP pořádá ve spolupráci s
jiným subjektem, žádá ČLS JEP, aby byly registrační poplatky a poplatky za komerční
prezentaci fakturovány přímo tomuto subjektu. ČLS JEP stále nesouhlasí s hrazením 50 %
poplatků za komerční prezentace u akcí, kde je výhradním pořadatelem, přičemž počet těchto
akcí díky „optimalizaci“, k níž ČLS JEP přistupuje, roste na úkor akcí pořádaných ve
spolupráci s jiným subjektem. Tím se snižuje povinnost ČLS JEP, respektive dalších subjektů
s ní spolupracujících, hradit poplatky dle SP 16.
Představenstvo znovu zhodnotilo finanční stránku registrace vzdělávacích akcí ČLS
JEP a konstatuje, že veškeré finanční nároky ze strany ČLK jsou prokázané a
oprávněné.
ČLS JEP dluží ČLK za registraci vzdělávacích akcí za období červenec až prosinec
2011 částku 354 120,- Kč.
Představenstvo zohlednilo tíživou finanční situaci ČLS JEP, která se potýká s odlivem
členů, a promíjí část dluhu, který ČLS JEP vznikl při registraci vzdělávacích akcí dle SP
16 v roce 2011. Jedná se o částku 94 000,- Kč. Představenstvo ČLK toto prominutí části
dluhu podmiňuje tím, že ČLS JEP neprodleně uhradí zbytek dlužné částky. V opačném
případě bude ČLK vymáhat zaplacení dluhu v plné výši právní cestou.
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Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
8
proti :
5
zdržel :
1

Návrh byl přijat.

Dr. Dostalíková se připojila k jednání představenstva v 9.45 hod., přítomno je 15 členů
představenstva.
Elektronizace registrace vzdělávacích akcí a přihlašování se na ně
Na základě požadavku oddělení vzdělávání připravila firma ISSA aplikace umožňující
elektronizaci registrace vzdělávacích akcí do systému garantovaného ČLK (cena 18 000,- Kč)
a elektronické přihlašování se lékařů na vzdělávací akce ČLK (cena 24 000,- Kč). Při
rostoucím počtu vzdělávacích akcí pořádaných a garantovaných ČLK nahradí realizace tohoto
projektu potřebu dalšího pracovníka pro oddělení vzdělávání.
Představenstvo schvaluje firmou ISSA ve spolupráci s oddělením vzdělávání
předložený projekt elektronizace registrace vzdělávacích akcí a přihlašování se na ně, a
to za cenu 42 000,- Kč.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Odpouštění poplatků za registraci vzdělávacích akcí
Představenstvo OS ČLK Tábor vyzvalo představenstva všech OS ČLK k podpoře
stanoviska, aby zůstala zachována pravomoc OS ČLK odpouštět poplatky za registraci
vzdělávacích akcí, konaných na území okresu, a to i v případě spolupráce s jiným subjektem.
Tato výzva nemá reálné opodstatnění a to z těchto důvodů:
- Možnost odpouštět poplatky za registraci vzdělávacích akcí dle SP 16 byla zavedena
novelou SP 16 v roce 2008 a pravidla pro registraci vzdělávacích akcí se pro OS ČLK od té
doby nezměnila.
- Vzdělávací akce přímo organizované OS ČLK jsou osvobozeny od registračních poplatků.
Vzdělávací akce, u nichž je využit spolupracující subjekt, jsou zatíženy 50 % registrační
poplatku. Také tento princip zůstává nezměněn.
- OS ČLK může odpustit registrační poplatky, jakémukoliv subjektu, který pořádá vzdělávací
akci na jeho území a to do výše ohodnocení akce 3 kredity. Hranice 3 kreditů byla
diskutována již v roce 2008, kdy byla jednoznačně podpořena představenstvem i následně
delegáty sjezdu ČLK. Cílem je možnost podpořit konání menších vzdělávacích akcí. U
větších akcí se předpokládá, že už ze své podstaty budou disponovat větším rozpočtem, a
proto je zcela oprávněné požadovat od jejich pořadatelů minimální úhradu za účelně
vynaložené náklady na zápis dané vzdělávací akce.
- SP 16 obsahuje ustanovení, které ve výjimečných případech opravňuje OS ČLK upravit
nebo odpustit poplatky za komerční prezentaci u jakékoliv vzdělávací akce pořádané na jejich
území.
Z analýzy provedené oddělením vzdělávání vyplývá:
- Od platnosti novely SP 16 z roku 2008, která odpouštění poplatků umožnila, OS ČLK
odpustila celkově 657 900,- Kč, přičemž ¾ této částky odpustilo pouhých 6 OS ČLK.
Plzeň – město
203 600,- Kč
Ústí nad Labem 108 700,- Kč
Praha 1
68 000,- Kč
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Praha 8
65 600,- Kč
Tábor
34 200,- Kč
Prostějov
23 200,- Kč
ČLK tak přišla o peníze, které mohly být použity ku prospěchu lékařů například na podporu
jejich vzdělávání.
- Žádné poplatky neodpustilo 54 OS ČLK a rovněž představenstvo ČLK, které dle SP 16
může poplatky odpouštět také, žádné poplatky neodpustilo.
Představenstvo ČLK konstatuje, že institut odpouštění poplatků za registraci
vzdělávací akce či za prezentaci komerčních subjektů na ní, by měl být využíván pouze
v odůvodněných případech a nikoliv plošně jak činí např. OS ČLK Ústí nad Labem (za
sledované období ve 202 případech). Pokud by tento institut byl nadále některými OS
ČLK zneužíván, muselo by představenstvo ČLK zvážit novelu SP 16, která by tomuto
zneužívání bránila.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Časopis Tempus medicorum – vydávání
Hospodářský výsledek vydávání časopisu Tempus se zhoršuje již od roku 2008.
rok
Hospodářský výsledek
2008
+ 1 136 649 Kč
2009
+ 600 410 Kč
2010
+ 229 466 Kč
2011 (zatím neauditováno)
- 194 931 Kč
Původní smlouvu o spolupráci s ČLK firma Mladá Fronta a.s. odmítla prodloužit. Od února
2012 platí nová smlouva s firmou Mladá fronta a.s., která však nezajišťuje ČLK takové
příjmy za prodej reklamního prostoru, které by pokrývaly náklady časopisu.
Dr.Kubek informoval představenstvo o pokračujících obtížích při získávání inzerce pro
časopis Tempus. Přestože díky zmenšení rozsahu časopisu byla na základě smluvního
dodatku snížena výrobní cena časopisu o cca 90 000,- Kč. Přineslo únorové číslo časopisu
ČLK ztrátu 376 530,- Kč + DPH. Březnové vydání přinese ČLK ztrátu cca 336 447,- Kč +
DPH.
Po jednáních s několika potenciálními zájemci nabízí komoře nejvýhodnější smlouvu firma
EV public relations, s.r.o., která pro ČLK zajišťuje již několik let redakční
práce. Firma EV-PR nabízí ČLK zajistit výrobu a distribuci časopisu za cenu cca o 80 000,Kč nižší než je cena dle smlouvy s Mladou frontou a.s., která je platná do konce dubna 2012.
Představenstvo ČLK považuje vydávání časopisu, kterým bude moci komora plnit
pravidelně každý měsíc svoji informační povinnost vůči svým členům, za jednu z priorit
v činnosti ČLK. Při vydávání časopisu je třeba pečlivě hledat rovnováhu mezi
ekonomickou udržitelností na straně jedné a obsahovou nezávislostí na straně druhé.
Obsahovou nezávislost časopisu na vnějších vlivech považuje představenstvo ČLK za
nezbytný předpoklad objektivního informování lékařů o dění ve zdravotnictví.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Představenstvo schvaluje smlouvu včetně příloh o spolupráci mezi ČLK a firmou EV
public relations, s.r.o. (EV-PR), na jejímž základě zajistí firma EV-PR výrobu a
distribuci časopisu Tempus, a ukládá prezidentovi ČLK, aby smlouvu podepsal, pokud
se mu nepodaří s firmou Mladá Fronta a.s. dojednat podmínky pro ČLK ještě
výhodnější.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Díky zvýšení členských příspěvků o 15%, které schválil v listopadu 2011 sjezd ČLK, se
příjmy centra ČLK v roce 2012 zvýší o 5,118 mil. Kč, zatím co příjmy OS ČLK se zvýší o
7,541 mil. Kč. Z celkového nárůstu výběru finančních prostředků tedy 60% zůstává na OS
ČLK a pouhých 40% představuje zvýšení příjmů centra ČLK.
Představenstvo ČLK zahájí diskusi s předsedy OS ČLK o možnosti změnit pravidla
pro odvod části členských příspěvků do centra ČLK tak, aby bylo ekonomicky zajištěno
vydávání časopisu Tempus bez ohrožení jeho obsahové nezávislosti na vlivech mimo
komoru, a to bez nutnosti omezovat služby, které centrum ČLK poskytuje lékařům.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Zahraniční činnost
11. Sjezd Polské lékařské a stomatologické komory
Prezident ČLK Dr.Kubek se aktivně účastnil zasedání 11. Sjezdu Polské lékařské a
stomatologické komory, který se konal ve dnech 24. a 25.2.2012 ve Varšavě.
Členství v Polské komoře lékařů a stomatologů („Naczelna izba lekarska“) je ze zákona
povinné pro všechny lékaře a stomatology vykonávající povolání na území Polské republiky.
Komora je tvořena 23 regionálními komorami a navíc jednou speciální komorou pro lékaře
vojáky.
Polská lékařská a stomatologická komora díky povinnému členství vykonává všechny
typické funkce profesní samosprávy. Vede registr všech lékařů a stomatologů a vykonává
vůči nim disciplinární pravomoc. Organizuje a garantuje celoživotní vzdělávání a potvrzuje
splnění kvalifikačních podmínek pro výkon soukromé praxe a zastávání funkcí vedoucích
lékařů. Samozřejmě také hájí profesní práva svých členů a to včetně zájmů ekonomických.
Ve svém registru polská komora eviduje 173 578 členů, z nichž 156 210 aktivně vykonává
lékařské povolání. Přibližně 4/5 všech členů jsou všeobecní lékaři – 122 923 ( 69 449 žen a
53 474 mužů), cca 1/5 tvoří stomatologové (25 097 žen a 7 738 mužů).
Hlavním problémem polského zdravotnictví je vedle nedostatku peněz masivní emigrace
lékařů. Od 1.5.2004, kdy Polsko vstoupilo do EU, vystavila komora potvrzení o profesní
bezúhonnosti potřebné pro získání práce v EU 8 242 lékařů (navíc ještě 2 275 stomatologům).
Počet polských lékařů, kteří odchází mimo země EU, je však ještě vyšší a vzhledem k tomu,
že není přesně evidován, odhaduje se na více než 20 000 lékařů.
Hlavními tématy sjezdu byly:
1) Obrana proti zákonu, který od 1.1.2012 činí lékaře finančně zodpovědnými za zjišťování,
zda je pacient řádně pojištěn a zda má nárok na uhrazení předepisovaných léků z prostředků
Národního zdravotního fondu. V případě, že pacient není řádně pojištěn, či na úhradu
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indikované léčby nemá nárok, jsou polští lékaři nuceni předepsané léky uhradit zdravotnímu
fondu ze svého. Na základě soustředěného tlaku, kdy většina polských lékařů vystavovala
recepty pacientům pouze s poznámkou „hradí nemocný“, byly nakonec ze zákona
problematické pasáže prostřednictvím urgentní novely vyřazeny. Na první pohled lékaři
zvítězili. Skutečnost je však složitější. Polští politici si totiž ve věrolomnosti s těmi našimi
nezadají. Zákon sice pod tlakem změnit museli, ale Národní zdravotní fond, který je
monopolním plátcem zdravotní péče v Polsku a jehož ředitel je přímo jmenován předsedou
vlády, včlenil do nových smluv se zdravotnickými zařízeními obdobná ustanovení činící
lékaře zodpovědné za zjišťování, zda pacient má na úhradu daného léku nárok či nikoliv.
Válka tedy pokračuje.
2) Záměr vlády zrušit povinné jeden rok trvající vzdělávací kolečko, které musí po ukončení
šest let trvajícího studia na lékařské fakultě absolvovat všichni lékaři jako předpoklad
zařazení do specializačního vzdělávání. Tato rok trvající postpromoční povinná praxe je totiž
dosud plně hrazená státem a lékaři po její dobu pobírají, bez ohledu na to, kdo je jejich
zaměstnavatelem, mzdu od státu. A stát se nyní snaží ušetřit peníze tím, že tento rok společné
praxe by rád bez náhrady zrušil. Lékaři však proti tomuto poklesu kvality vzdělávání
protestují.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
4) Jednání a informace
Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2013
Dr.Říhová informovala, že 6.3.2012 bylo formálně zahájeno DŘ o úhradách zdravotní péče
a to schválením změn v jednacím řádu, které byly vynuceny novelou zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění.
První zásadní změnou je nutnost ukončit dohodovací řízení dříve. Ministerstvo
zdravotnictví ve snaze posílit svoji moc a omezit možnost dohody mezi zdravotnickými
zařízeními a pojišťovnami, prosadilo do zákona přes odpor komory, že dohodovací řízení
musí skončit již nejpozději 120 dnů před koncem kalendářního roku, tedy nikoliv tak jako
dosud 90 dnů před koncem roku. Dohodovací řízení tak má skončit do konce prázdnin, což
komplikuje jednání z důvodů dovolených a zároveň omezuje možnost kvalifikované dohody
z důvodu absence potřebných ekonomických informací. Ministerstvo zdravotnictví původně
navrhovalo dokonce lhůtu 180 dnů.
Druhou změnou jednacího řádu, kterou si vynutila změna legislativy, konkrétně zrušení
tzv. KORKO, je jiný způsob posuzování síly mandátu jednotlivých účastníků dohodovacího
řízení. Od letošního dohodovacího řízení bude rozhodujícím počet IČZ jednotlivých
zdravotnických zařízení, od kterých bude účastník jednání plnými mocemi disponovat.
Možnost ČLK hájit zájmy svých členů – soukromých lékařů v rámci DŘ je limitována
počtem plných mocí pro ČLK – o.s.
Představenstvo bere informaci na vědomí a vyzývá soukromé lékaře, kteří mají zájem,
aby jejich zájmy hájila právě ČLK, aby podepsali plnou moc pro ČLK-o.s.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Spolupráce ČLK s organizacemi pacientů
Předseda Národní rady zdravotně postižených Bc. Václav Krása požádal Českou lékařskou
komoru o spolupráci. NRZP se stejně jako Svaz pacientů ČR obává snížení dostupnosti a
kvality zdravotní péče v ČR v souvislosti s prováděcími předpisy k zákonu o zdravotních
službách, při jejichž přípravě Ministerstvo zdravotnictví nezohlednilo připomínky zástupců
pacientů ani občanů zdravotně postižených.
Představenstvo ČLK na svém únorovém zasedání schválilo usnesení podporující snahu
Národní rady osob se zdravotním postižením i Svazu pacientů ČR o zachování kvality,
bezpečnosti a dostupnosti zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění. Česká
lékařská komora, která na základě zákona č. 220/1991 Sb. dbá o řádně odborný výkon
lékařského povolání, nesouhlasí s návrhy ministra Hegera na nařízení vlády upravující
dostupnost zdravotní péče a na vyhlášku o minimálním personálním zabezpečení zdravotních
služeb. Vzhledem k tomu, že odborně podložená stanoviska lékařské komory Ministerstvo
zdravotnictví neakceptovalo, bude se ČLK snažit zabránit schválení těchto pro pacienty i
lékaře nebezpečných právních předpisů.
Dr.Kubek informoval, že se dne 12.3.2012 účastnil společného jednání statutárních zástupců
Národní rady osob se zdravotním postižením, ČLK, Svazu pacientů ČR, Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče, LOK-SČL, a skupiny ProALT. Účastníci se shodli, že společně
podpoří protestní shromáždění svolané NRZP na úterý 27. 3. 2012 od 12:05 před budovou
Ministerstva zdravotnictví ČR pod heslem „Zachraňme naše zdravotnictví“. Cílem protestu je
zabránit snížení dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče zajišťované prostřednictvím
veřejného zdravotního pojištění. Prezident ČLK přijal pozvání k aktivní účasti na této
protestní akci.
Představenstvo ČLK vyzývá k účasti na protestní akci konané v úterý 27.3.2012 ve
12:05 před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR lékaře, kteří:
- nesouhlasí s redukcí sítě zdravotnických zařízení včetně sítě soukromých lékařů,
kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zdravotními
pojišťovnami;
- nesouhlasí s plánem Ministerstva zdravotnictví omezit časovou a místní dostupnost
zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění;
- nesouhlasí s návrhem personální vyhlášky, kterou chce Ministerstvo zdravotnictví
snížit nezbytný počet lékařů a dalších zdravotníků zejména v lůžkových zdravotnických
zařízeních.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Taj. Dr. Mach se připojil k jednání představenstva v 11.45 hod., přítomno je 16 členů
představenstva.
Výběrová řízení - informace
Dr. Přikryl podal informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.
Nesouhlas PLDD se způsobem nákupu vakcín proti HPV (v 12:00 za účasti PLDD)
Projednávání této problematiky se jako hosté účastnily Dr. Vodová a Dr.Gricová – zástupce
SPLDD a společně s Dr.Šindlerem všichni informovali o dosavadním neuspokojivém vývoji
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jednání o způsobu distribuce očkovacích látek proti HPV a o problémech, které PLDD tato
distribuce způsobuje.
ČLK vítá změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění ve věci plné úhrady vakcín proti
HPV infekcím, která od 1. dubna 2012 umožní zahájit bezplatně toto nepovinné očkování u
všech dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku věku. Oprávněnou motivací zákonné
změny je znepokojující nárůst HPV infektů, zejména karcinomů děložního hrdla u mladých
žen i dívek a jedno z předních míst ČR v incidenci tohoto onemocnění v Evropě. ČLK je však
toho názoru, že pokud sama vláda iniciovala tuto změnu zákona o veřejném zdravotním
pojištění, měl by být stát jejím garantem v plné šíři a nepřenášet finanční zátěž spojenou
s nákupem vakcín od distributorů na praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD), což se
bohužel opět stalo. Jde o stejný model, který byl uplatněn v technologii nákupu a distribuce
vakcín proti pneumokokům v roce 2010. Již tehdy ČLK vyslyšela žádost PLDD
organizovaných v petiční akci a snažila se přímým či zprostředkovaným jednáním
s kompetentními orgány lékařům pomoci najít alternativní cestu získání vakcíny od
distributora tak, aby lékař nemusel nést finanční zátěž. Bohužel, nepodařilo se to i díky
tehdejšímu stanovisku Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL), která
přímý nákup lékařem od distributora prohlásila za jediný možný a správný. Tím tehdy de
facto dodatečně posvětila politické rozhodnutí v této věci a nepříjemnou situaci pro PLDD
petrifikovala.
Uvedený mechanismus zajištění nepovinného očkování se stal pro
ministerstvo, distributory i zdravotní pojišťovny precedentní a kromě dotčených PLDD na
něm nemají důvod nic měnit. Stejný problém se týká i praktických lékařů pro dospělé (PL)
v oblasti očkování proti chřipce. Proto padlo i vloni stejně bezohledné rozhodnutí k zajištění
očkování proti HPV. Samotný fakt prodloužené doby splatnosti faktur distributorům není pro
PLDD uspokojivým řešením situace, neboť úhrady lékařům za aplikace i vakcíny samotné od
pojišťoven nejsou odvislé od data aplikace, ale od data vykázání výkonu a ZULP zdravotním
pojišťovnám. Ty mají k úhradě své smluvní lhůty, čímž se návratnost prostředků ještě více
prodlužuje. V konečném důsledku vždy předbíhají výdaje PLDD v čase i v objemech nad
návratností financí od pojišťoven. ČLK je přesvědčena, že staronový schválený systém
zajištění nepovinného HPV očkování v ČR je další ránou dětským praktikům a zátěží, která
dohromady s již běžícím očkováním proti pneumokokům přímo ohrožuje existenci zejména
malých a středních praxí PLDD. Navíc v situaci, kdy některé zdravotní pojišťovny otevřeně
hovoří o nedostatku finančních prostředků na svých účtech a deklarují velmi pravděpodobné
prodloužení lhůt splatnosti zdravotnickým zařízením.
ČLK odmítá další direktivně vynucenou finanční angažovanost svých členů –
praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) v zajišťování nepovinného očkování.
Považuje ji za neúměrnou a zbytečnou. ČLK nesouhlasila již dříve a nesouhlasí ani
nyní se způsobem organizace nepovinného očkování v ČR, který není ničím jiným než
zneužíváním jedné profesní skupiny lékařů. ČLK podporuje oprávněné námitky těch
PLDD i PL, kteří žádají vytvoření alternativního způsobu úhrady vakcín přímo od
zdravotních pojišťoven.
ČLK vyzývá odbornou společnost praktických dětských lékařů (OSPDL), aby
zdůvodnila své stanovisko z 3.3.2010, že údajně jediným „lege artis“ způsobem
distribuce vakcín proti pneumokokům je jejich přímý nákup od distributora ze strany
očkujících PLDD. ČLK považuje za stejně správnou variantu distribuci vakcín
prostřednictvím lékáren, která je bez problémů využívána u jiných typů očkování.
ČLK je připravena poskytnout právní pomoc těm lékařům, kteří o ni požádají
z důvodu případného sporu ve věci odmítnutí nákupu výše uvedených vakcín za své
finanční prostředky.
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ČLK o svém stanovisku bude informovat ministra zdravotnictví Hegera a vyzve ho
k řešení tohoto problému tak, aby očkování nebylo ohroženo.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
5) Blok tajemníka ČLK
Informace o počtu nových členů ČLK
V únoru 2012 bylo přijato celkem 70 lékařů:
z toho bylo
23 lékařů se státní příslušností SR,
10 lékařů s jinou státní příslušností,
16 lékařů se slovenskou LF,
6 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2012 dosud požádalo celkem 94 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Veřejný registr lékařů
Představenstvo na svém zasedání v únoru 2012 schválilo obsah veřejného registru lékařů
tak, jak byl navržen pracovní skupinou ve složení: Dr. Kubek, Dr. Mrozek, Dr. Mach Jiří, Dr.
Voleman, Dr. Sojka, Dr. Němeček a JUDr. Mach. Představenstvo rovněž schválilo předběžný
finanční rámec pro potřebné rozšíření registru a jeho veřejné části, a to ve výši maximálně
150 000,- Kč.
Porada administrativních pracovníků ČLK
Porada administrativních pracovníků ČLK se koná 28.-29.5.2012 v nH Hoteles Olomouc.
Představenstvo ČLK vyzvalo předsedy OS ČLK, aby zajistili účast svých administrativních
pracovníků.
Reklama na webu ČLK
Představenstvo s rozšířením reklamy na webu ČLK souhlasí, pokud nebude na úkor
přehlednosti webových stránek.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
6) Blok VR
Stanovisko k porodům v domácnosti
VR ČLK na svém výjezdním zasedání v ÚPMD v Praze – Podolí schválila jednomyslně
stanovisko, že plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení je postupem v rozporu se

současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy postupem „non lege artis“.
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Stanovisko bylo prezentováno na tiskové konferenci 8.3.2012 a je v plném znění
k dispozici na www.lkcr.cz
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Dispenzarizace pacientů – doporučený postup
VR ČLK na svém zasedání 8.3.2012 schválila připomínky ČLK k návrhu Ministerstvem
zdravotnictví navrženému doporučení, jak postupovat po zjištění, že pacient trpí nemocí
uvedenou v příloze vyhlášky č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči.
Ministerstvo nerespektovalo stanovisko ČLK, že o dispenzarizaci by měl rozhodovat lékař
se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Současně by tento lékař měl rozhodnout,
zda zdravotní stav pacienta vyžaduje dispenzarizaci v odborné ambulanci příslušné
odbornosti, nebo zda je možná dispenzarizace registrujícím lékaře.
ČLK navrhuje následující postup po zjištění, že pacient trpí nemocí uvedenou v příloze
vyhlášky č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči:
„V případech, kdy potřebu dispenzarizace zjistí registrující lékař, předá pacienta spolu
s doporučením k vyšetření a dispenzarizaci lékaři příslušné odbornosti, který dle jeho
zdravotního stavu rozhodne o dispenzarizaci pacienta, a to buď v odborné ambulanci, nebo
pacienta s ohledem na jeho zdravotní stav, předá k dispenzarizaci registrujícímu lékaři.
Obdobně bude postupováno v případech, kdy potřebu dispenzarizace zjistí lékař příslušné
odbornosti. Na základě vyšetření rozhodne lékař příslušné odbornosti o dispenzarizaci
v odborné ambulanci nebo o dispenzarizaci registrujícím lékařem.
V případě nejasného závěru o dispenzarizaci konkrétního pacienta, lze považovat za žádoucí
další konziliární vyšetření, jehož výsledkem by mělo být stanovení dispenzarizace v odborné
ambulanci nebo dispenzarizace registrujícím lékařem.“
ČLK zaslala své stanovisko Ministerstvu zdravotnictví v poslední den stanovené lhůty –
9.3.2012.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
7) Licence
8) Různé
Dr. Mrozek informoval představenstvo ČLK o provozu soukromého komerčního
internetového portálu NárodníZdravotníRegistr.CZ, který je provozován na webu
www.narodnizdravotniregistr.cz, z důvodu narůstajícího množství dotazů lékařů na tento
portál.
Dr. Němeček informoval, že pracovní skupina Mz k zavádění elektronický receptů, do které
byl ČLK nominován, zatím nezačala pracovat.
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Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:30 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 20. dubna 2012 od 15:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze. V sobotu 21.4.2012 se od 10:00 v hotelu Floret v Průhonicích bude konat
Vzdělávací konference ČLK na téma: Smluvní politika zdravotních pojišťoven – změny v síti
zdravotnických zařízení.
Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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