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Vážené kolegyně 
a kolegové,

obracím se 
na vás všechny 
a  na každého 
zvlášť jako prezi-
dent vaší profes-
ní komory i jako 
váš kolega v  si- 
tuaci, jakou jsme 
nikdo z nás dosud 

nezažili. Na jaře jsme všichni na televizních ob-
razovkách konsternovaně sledovali přeplněné 
nemocnice plné umírajících pacientů a k smrti 
vyčerpaných zdravotníků v Lombardii. Viděli 
jsme následky dočasného zhroucení zdravot-
nictví v New Yorku a nemohli jsme uniknout 
ani informacím o tisících zbytečných úmrtí ve 
Španělsku, Francii, Belgii či Velké Británii. Ne-
vím jak vy, ale já jsem se v duchu 
modlil, aby naše zdravotnictví ni-
kdy nebylo takovým zkouškám vy-
staveno. Asi jsem se modlil špatně. 
Záplavu tisíců nemocných, která 
se valí do nemocnic, již nic nezastaví. Musíme 
to zvládnout.

V létě jsme se my Češi chovali nezodpověd-
ně a většina z nás ochotně uvěřila povídačkám, 
jak náš hrdinný národ zvítězil nad zákeřným 
virem a ukázal tak celému světu, jací jsme 
pašáci. Zatímco epidemiologové varovali, že 
bychom neměli slavit předčasně, politici, kteří 
se populisticky podbízeli náladám veřejnos-
ti, jejich doporučení ostentativně ignorovali. 
Hrozící nebezpečí do poslední chvíle bagateli-
zovali i někteří mediálně známí lékaři, jejichž 
diletantská doporučení negativním způsobem 
ovlivnila postoj veřejnosti k nezbytným proti-
epidemickým opatřením. Užívali jsme si léto 
a svět si ťukal na čelo, jací jsme hazardéři. 

Dnes již o vážnosti situace nepochybuje 
asi nikdo. Epidemie, která se vymkla jakékoliv 
kontrole ze strany personálně zdevastova-
né hygienické služby, se rozlévá naší zemí 
jako povodeň. Česká republika se z premian- 
ta Evropy propadla na pozici nejhorší. Kaž-
dých deset dní se přibližně zdvojnásobí počet 
aktuálně nemocných, každých deset dní se 
přibližně zdvojnásobí počet hospitalizova-
ných včetně těch ve velmi vážném stavu. Bě-
hem deseti dnů se zdvojnásobuje bohužel též 
počet zemřelých. Statistika je neúprosná. 
Během deseti dnů se totiž také zdvojnásobuje 
počet nemocných lékařů i zdravotních sester. 
Pokud jsou dnes nemocných zdravotníků 

čtyři tisíce, za deset dní jich bude osm tisíc, 
za dvacet dní šestnáct tisíc a za měsíc pak 
tisíců třicet dva. A to by byla katastrofa , které 
musíme zabránit za každou cenu.

Česká lékařská komora podporuje ne-
zbytná protiepidemická opatření a důrazně 
vyzývá všechny občany, aby je respektovali, 
aby byli disciplinovaní, opatrní a k sobě na-
vzájem ohleduplní. Zdravotnictví volá o po-
moc. Povodeň, která se na nás valí, bez pomoci 
celé společnosti nezvládneme. 

Je mi samozřejmě líto zaměstnanců, když 
přijdou o práci, i podnikatelů, kteří kvůli krizi 
zkrachují. Vím, že asi nejhůř jsou na tom dnes 
matky samoživitelky, které protiepidemická 
opatření tlačí do chudoby. Je mi líto seniorů, 
kteří přežívají v izolaci, i dětí, které nemohou 
chodit do školy. Ale teď se už opravdu nedá nic 
jiného dělat. Omezení jsou nezbytná.

Vážím si práce učitelů, v jejichž 
řadách řádí nákaza s  nebývalou 
prudkostí a úctu si samozřejmě za-
slouží všichni, kdo chodí do práce 
a udržují naše hospodářství v chodu. 

Dopady protiepidemických opatření na eko-
nomiku budou tvrdé a kvůli tomu, že je vláda 
zavádí opožděně, liknavě a nedůsledně, mám 
obavy, že se ještě dalšímu přitvrzování stejně 
nevyhneme. Alternativa neexistuje. Představa, 
že můžeme mít statisíce nemocných, desítky 
tisíc hospitalizovaných a že i když nám budou 
umírat každý den stovky pacientů, bude ekono-
mika šlapat, tak taková představa je naivní. Buď 
virus i za cenu ztrát porazíme, nebo on porazí 
nás a naše ekonomika se zhroutí spolu s námi.

Komora je připravena, podle svých mož-
ností, pomáhat v boji s epidemií. Slibuji vám, 
že budeme především hájit a bránit své čle-
ny – lékařky a lékaře i ostatní zdravotníky. 
Čeká nás všechny tvrdá dřina a komora se 
bude snažit, aby i v této mimořádné situaci 
zůstaly podmínky pro naši práci snesitelné. 
My zdravotníci víme, co je naše povinnost, 
ale jsme také jenom lidé a máme své vlastní 
rodiny, o něž se musíme starat. Buďte opatrní. 
Nemocný lékař stejně nikomu nepomůže.

Děkuji vám všem, vážené kolegyně a kole-
gové, za práci, kterou v těchto těžkých dnech 
děláte. Vážím si každého z vás a děkuji vám. 
Věřím a doufám, že to nakonec nějak zvlád-
neme. Musíme!

Přeji vám všem hodně štěstí a  zdraví. 
Držte se!

S kolegiálním pozdravem
Milan Kubek
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Pomozte nám zvládnout 
epidemii covidu-19

Vážení spoluobčané,
dnes, 5. října 2020, letos vstoupil již podru-

hé, v naší zemi v platnost stav nouze. V této sou-
vislosti se na vás obracím jako prezident České 
lékařské komory jménem lékařů s žádostí o po-
moc při zvládání současné epidemie covidu-19. 
Nepodceňujte, prosím, nebezpečí této infekce, 
která ohrožuje především životy našich starších 
nebo nemocných příbuzných, přátel a souse-
dů. Covid-19 je závažnější než sezonní chřipka 
a ukazuje se, že také častěji zanechává trvalé 
poškození zdraví, a to i u lidí mladých a jinak 
zdravých. O důvod víc, abychom byli opatrní.

Aktuální situace způsobená naší letní leh-
komyslností a chybnými rozhodnutími vlád-
noucích politiků je jistě vážná, ale pokud bude-
me zodpovědní, tak věřím, že je přesto řešitelná. 

Roste počet nakažených osob i pacientů, 
kteří vyžadují hospitalizaci, a to včetně inten-
zivní péče. Bohužel se zároveň zvyšuje i počet 
zemřelých.

Přibývá nakažených lékařů i dalších zdra-
votníků a  nemocnice již musely přistoupit 
k omezování některých plánovaných operací 
a zákroků, které je možno odložit, aby zůstala 
zachována dostatečná kapacita pro pacienty 
s covidem-19 i pro ostatní těžce nemocné. Exis-
tují totiž i jiné nemoci, na něž je možné umřít. 

Cílem současných protiepidemických 
opatření, která měla být schválena již dříve, 

rozhodně není likvidace ekonomiky ani ome-
zování osobních svobod, ale zpomalení šíření 
infekce tak, aby naše zdravotnictví dokázalo 
nápor nemocných zvládnout. Varováním pro 
nás všechny budiž dočasný kolaps zdravotnic-
tví, ke kterému došlo na přelomu letošního 
dubna a května v New Yorku. Ve městě, kde za 
normální situace umírá z nejrůznějších příčin 
1 200 až 1 500 lidí týdně, se počet úmrtí v kri-
tických týdnech zvýšil na 6 000 až 8 000. Nemá 
smysl spekulovat, kdo z nich zemřel „na covid“ 
a kdo „s covidem“, tisíce lidí zemřely zbytečně 
a třeba i bez koronavirové nákazy prostě proto, 
že se zdravotnictví dočasně zhroutilo. Takové 
katastrofě, která na jaře postihla také Itálii, 
Španělsko či Velkou Británii, té musíme u nás 
předejít. 

Protiepidemická opatření mají samozřejmě 
negativní dopad na ekonomiku. Jinou mož-
nost ale v současnosti nemáme. Představa, že 
můžeme mít stovky tisíc nakažených, desítky 
tisíc hospitalizovaných, že denně bude umírat 
několik stovek našich spoluobčanů, a přesto 
všechno bude naše ekonomika prosperovat, tak 
ta je samozřejmě zcela nesmyslná. V případě ne-
zvládnutí epidemie by ekonomika zkolabovala 
samospádem. A to by teprve byla katastrofa. 

Apeluji tedy na vás z pozice lékaře i prezi-
denta České lékařské komory, abyste dodržovali 
veškerá protiepidemická opatření. Respektuj-
te ono známé pravidlo tří R, tedy čisté ruce, 
nasazené roušky a rozestupy. Navíc pak jako 

čtvrté R používejte zdravý rozum a vyhýbejte 
se situacím, kdy byste se mohli nakazit. Buďte 
opatrní a ke svému okolí ohleduplní. To, že něco 
není zakázáno, ještě přece neznamená, že to 
musíme dělat. 

Nepropadejte panice, pokud jste nemocní, 
nebojte se zajít k lékaři, abyste něco nezanedba-
li. Při dodržování protiepidemických opatření 
jsou nemocnice i ambulance soukromých léka-
řů bezpečným místem. Buďte však ohleduplní 
k nám zdravotníkům i k ostatním pacientům 
a pokud máte příznaky akutního respiračního 
onemocnění, kontaktujte nejprve telefonicky 
svého praktického lékaře. 

Na druhou stranu nedbejte na rady růz-
ných „odborníků“, kteří zlehčují nebezpečí, 
o němž často sami nic neví. Těmto lidem, kteří 
nenesou žádnou zodpovědnost, většinou nejde 
o nic jiného než o mediální pozornost. Chtějí 
být prostě zajímaví za každou cenu. Radím vám, 
ignorujte je.

Vážení spoluobčané, lékaři i ostatní zdra-
votníci jsou samozřejmě připraveni poskytovat 
zdravotní péči každému, kdo ji bude potřebovat. 
Máme-li však současnou epidemii zvládnout, 
potřebujeme také my nutně vaši pomoc. 

Buďte opatrní a navzájem k sobě ohledu- 
plní! Respektujte platná protiepidemická  
opatření! Nenechte nás zdravotníky v  tom  
samotné, pomozte nám!

S přáním hodně zdraví a štěstí vám všem
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory
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Hlavní chybou bylo úplné  
rozvolnění
Epidemiolog profesor Roman Prymula se stal uprostřed koronavirové krize novým ministrem zdravotnictví. 
Ve funkci vystřídal Adama Vojtěcha, jenž rezignoval. Prymula byl během jarní vlny covidu-19 Vojtěchovým 
náměstkem, poté byl jmenován vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Do funkce 
ministra zdravotnictví ho uvedl premiér Andrej Babiš 22. září t. r.

Nový ministr Roman Prymula odpovídá na otázky časopisu Tempus medicorum 

Funkci ministra jste převzal ve chvíli, 
kdy se začala výrazně zhoršovat epi-
demiologická situace s  koronavirem. 
Předpokládám, že zvládnutí epidemie 
je vaším hlavním úkolem. Neobáváte se 
toho, že se stanete „ministrem covidu“? 
Předpokládám, že máte také jiné plány. 
Prozradíte nám jaké?

Jistě, v tuto chvíli je základním úkolem 
covid-19, ale zdravotnictví je logicky pod-
statně širší. Řadu z  úkolů covid-19 však 
přímo či nepřímo determinuje. Chtěl bych 
v krátkodobém horizontu vydat úhradovou 
vyhlášku, stabilizovat personálně minister-
stvo, dojednat investice z Evropských fondů, 
v dlouhodobějším horizontu dokončit re-
formu primární péče, narovnat financování 
a zlepšit systém specializačního vzdělávání. 
Jste zkušený manažer. Co, kromě ko-
ronaviru, podle vás nejvíce trápí české 
zdravotnictví? Je to nedostatek financí, 
nedostatek lidí, nízké ohodnocení práce, 
stárnutí lékařů, neatraktivnost oboru 
pro mladé, odchody zdravotníků z oboru 
nebo do zahraničí, komplikované spe-
cializační vzdělávání? Nebo je to ještě 
něco dalšího?

České zdravotnictví má mnoho neduhů 
a jistě je není možné vyřešit během zbyt-
kového času do voleb a ještě v kombinaci 
s koronavirovou krizí. Problémem je jistě vše 
z výše uvedeného, pouze si zcela nemyslím, 
že by obor byl neatraktivní pro mladé, ale- 
spoň ne pro lékaře. Převis zájmu o studium 
na lékařských fakultách je jistě dostatečný. 
Pokud bych si ale měl vybrat zásadní pro-
blém, myslím si, že je to nedostatek personálu 
v souvislosti se stárnutím, zejména u prak-
tických lékařů a pediatrů. Důvody jsou ale 
velmi komplexní a i nízké ohodnocení práce 
v něm hraje svoji roli.
Tváří v tvář koronavirové krizi stát ra-
zantně zvyšuje platby za tzv. státní po-
jištěnce a předseda vlády Babiš v dubnu 

veřejně prohlásil, cituji: „Epidemie nám 
otevřela oči, zdravotníky musíme pořádně 
zaplatit.“ Jakým způsobem hodláte jako 
ministr zdravotnictví splnit tento slib?

Stát uvolnil přes 11 miliard korun, ale tro-
chu pozapomněl na známé rčení: „Kdo rychle 
dává, dvakrát dává.“ Byrokracie vede k tomu, že 
zdravotníci zaslouženou odměnu uvidí až ve vý-
platě za měsíc říjen, tedy v listopadu. V minulém 
týdnu jsem se dohodl o navýšení tarifních platů 
o 10 procent. Společně s resortem sociálních 
věcí máme nejvyšší navýšení v systému.
Premiér Babiš se v létě s prezidentem 
komory Kubkem dohodl, že ministerstvo 
vydá novelu seznamu zdravotních výkonů 
se zvýšením ceny práce nositelů výko-
nů o 10 procent od ledna 2021, o dalších  
10 procent od ledna 2022 a  následně  
s každoroční valorizací o míru inflace. 
Jste ministrem krátce, ale přesto se mu-
síme ptát, proč vyhlášku v dohodnutém 
znění ministerstvo dosud nevydalo? 

Na minulé poradě vedení jsem tuto vy-
hlášku odsouhlasil, řešily se technické věci. 
Princip diskutován nebyl.

Neutěšenou personální situaci a  sou-
stavné porušování zákoníku práce, ke 
kterému ve většině nemocnic dochází, 
považuje komora za zásadní problém 
českého zdravotnictví. Současná krize 
tyto slabiny našeho zdravotnictví ještě 
zvýrazňuje. Máte nějaký plán, jak situaci 
do budoucna řešit?

To je jistě zcela zásadní věc, jež však 
nemá jednoduché řešení, a  pokud ho já 
nevidím a existuje, rád si nechám poradit. 
Určitě to není jen o mzdovém či platovém 
ohodnocení. Krok správným směrem je 
navýšení počtu  studentů lékařských fa-
kult, ale ten má velmi dlouhodobý horizont. 
Určité řešení by mohla přinést také určitá 
restrukturalizace péče, ale ani ta není kau-
zálním lékem.
Ministr Vojtěch sice byl u veřejnosti po-
pulární, ale za svůj resort příliš nebojoval. 
Vy jste lékař, budete bojovat za zájmy 
zdravotnictví a svěřeného resortu?

Od ministra se a priori očekává, že bojuje 
za resort, jejž zastupuje, a bylo by nenormální, 
aby tak nedělal. Jsem samozřejmě sám lékař, 
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takže udělám vše pro to, aby zdravotníci ale-
spoň ekonomicky nestrádali a nejen proto, že 
je čeká doba, která od nich bude vyžadovat 
nejvyšší nasazení.
Váš předchůdce lékařskou komoru důsled-
ně obcházel a odmítal využít její odborný 
potenciál ku prospěchu pacientů a českého 
zdravotnictví. To nebylo moudré. O vás je 
všeobecně známo, že jste se v minulosti 
rozcházel s komorou například v názorech 
na tzv. tradiční čínskou medicínu. Doká-
žete se přes to přenést? Budete s komorou 
spolupracovat? Pokud ano, tak jak?

Jistě můžeme mít různé názory na dílčí 
věci, ale v těch principiálních se příliš lišit ne-
můžeme, jelikož máme identické cíle. Považuji 
ČLK za jednoho z nejvýznamnějších partne-
rů, se kterým chci pravidelně komunikovat, 
a požádal jsem pana prezidenta Kubka, aby 
se stal součástí mého poradního sboru. A aby 
ČLK byla zastoupena i v radě poskytovatelů. 
Jistě ne vše půjde realizovat, ale budu hledat 
cesty, jak spolu intenzivně spolupracovat, a ne 
jak spolu bojovat.
Jste zahlcen rozhovory a otázkami na co-
vid-19. Tempus medicorum je měsíčník, 
takže až rozhovor vyjde, bude situace jiná 
než dnes. Přesto alespoň krátce na toto 
téma. Překvapil vás koronavirus něčím?

Koronavirus mne překvapuje neustále. Už 
jen proto, že malý virus dokázal dostat do kolen 
prakticky celou zeměkouli. Ač má onemocnění 
covid-19 méně závažný průběh než jiné infek-
ce, v kombinaci se svými epidemiologickými 
parametry je extrémně nebezpečný. Při explo-
zivní epidemii, zvláště když není adekvátně 
kontrolován protiepidemickými opatřeními, 
může způsobit či se podílet na mnoha obětech 
dominantně v rizikových skupinách. Překvapil 
mě i vlivem na imunitní systém ve smyslu ne 
vždy standardní odpovědi, ale i velmi pestrou 
klinikou.
A co lidé? Ti vás také překvapili? Pokud 
ano, jste ochoten prozradit nám kdo a čím?

Lidé mne překvapili víc než virus sám. 
Vypjaté situace vždy prověří charaktery. Ne-
budu mluvit o konkrétních lidech, trochu se 
to pokusím zevšeobecnit. V první vlně bylo 
úžasné, jak všichni táhli za jeden provaz, šili 
roušky a vzájemně si pomáhali. Překvapili mě 
negativně ti, již se před virem schovávali, ale 
to je trochu pochopitelné. Horší to je s lékař-
skými autoritami, které následně začaly tvr-
dit, že covid-19 je lehká chřipečka, a postupně 
ovlivnily významnou část populace, kdy se 
ze zdravotnického problému stal politický, 
a opatření začala být odmítána. Troufám si říci, 
že těmto lidem můžeme „poděkovat“ za to, že 

směřujeme k výrazně omezujícím opatřením 
s ekonomickými dopady a máme desítky ze-
mřelých denně.
Jarní fázi epidemie jsme zvládli nad oče-
kávání dobře a vy jste v té době byl jednou 
z hlavních tváří našeho boje. Jak si vysvět-
lujete, že jsme se z premiantů Evropy za 
pár měsíců propadli na pozici z celé Evropy 
nejhorší? Kde se staly největší chyby a kdo 
je podle vás udělal?

Hlavní příčina jarního úspěchu byla rychlá 
reakce. Pokud aplikujete opatření při relativně 
nízké virové náloži populace, máte většinu 
předpokladů úspěchů. A za situace, kdy se 
s tím ztotožnila i veřejnost, podařilo se nám 
uspět tak, že významná část populace začala 
virus podceňovat; to se nám nyní poněkud 
vymstilo. Chyb byla celá řada, ale hlavním 
problémem bylo úplné rozvolnění opatření 
a nerespektování elementárních zásad ome-
zování kontaktů.
Jste lékař epidemiolog a máte autoritu. 
Budete mít odvahu vzepřít se Andreji Ba-
bišovi v případě, kdy budete přesvědčen, 
že se předseda vlády mýlí? Nezlobte se, ale 
ta otázka musela padnout. Ministr Vojtěch 
to nedokázal a následky jsou velmi vážné.

Myslím si, že pokud bude odborné stano-
visko podpořené důkazy, budu na něm trvat 
zcela nepochybně, a myslím si, že jsme se na 
tomto i s panem premiérem dohodli. Logicky 
může docházet ve vládě k určitým korekcím, 
ale principiální věci se měnit nebudou.
Kromě strachu ze zdravotních násle- 
dků epidemie mají soukromí lékaři i ře-
ditelé nemocnic a léčeben obavy z jejích 
ekonomických dopadů. Budete ochoten 
novelizovat tzv. kompenzační vyhlášku 
tak, aby měli poskytovatelé zdravotních 
služeb jistotu, že nezkrachují? 

Kompenzační vyhláška, na rozdíl od té 
úhradové, se může měnit mnohem operativ-
něji. Je možno skutečně očekávat určité otřesy 
s dopady do rozpočtu. Proto na konci roku budu 
změnu nepochybně iniciovat.
Nebylo by v současné situaci rozumné od-
ložit zavedení plateb nemocnicím dle sys-
tému DRG? Systém paušálních plateb jistě 
není ideální, ale představuje přece jenom 
určitou jistotu.

Na toto téma jsme v  posledních dnech 
intenzivně diskutovali. Nakonec jsme nové 
DRG zapojili s postupným náběhem do úhrad 
ve třech letech s korekcí některých extrémů. 
Pokud mohu posoudit, vzniklý dokument by 
neměl vést k dramatickým finančním výkyvům. 
Zvýšenou péči bude nutné věnovat centrové 
péči.
Vím, že jste to již komentoval, ale nemů-
žeme nezmínit rozčarování zdravotníků, 
kteří stále ještě čekají na už na jaře slíbené 
odměny za první fázi epidemie. Nezahrává 
si tak vláda s motivací lidí, jež teď potřebuje 
nejvíc?

K tomu jsem se opravdu již vyjadřoval, kaž-
dopádně se pokusím pro příště systém urychlit. 
Chtěl bych však všem lékařům, a i všem zdra-
votnickým pracovníkům, hygienikům a epide-
miologům poděkovat za obrovskou práci, kterou 
odvádějí a ještě odvádět budou. Čeká nás velmi 
náročné období, kdy náš zdravotní systém bude 
na hraně své kapacity a možná i za ní.
Na závěr něco na odlehčení. Jste velmi 
dobrý šachista s titulem mistra FIDE. Po-
užíváte šachové myšlení i v politice a proti 
koronaviru?

V boji proti viru nepochybně ano, v politice 
je to trochu horší. Tam 1 + 1 = 2 vždy neplatí. 
A do rozhodování zasahuje celá řada různých 
iracionálních vlivů.                                    Michal Sojka

Narozen 4. února 1964 v Par-
dubicích, ženatý, dvě děti.

V roce 1988 absolvoval 
Lékařskou fakultu Univer-
zity Karlovy v Hradci Krá-
lové, později studoval na 
výzkumném a doškolovacím 
ústavu tehdejší královéhra-
decké Vojenské lékařské 
akademie Jana Evangelisty 
Purkyně, získal mezinárod- 
ní atest v  řízení nemocnic 
na Birminghamské univer-
zitě.

V letech 2002 až 2004 
byl rektorem Vojenské lé-

kařské akademie Jana 
Evangelisty Purkyně, mezi 
roky 2004 až 2009 v Hrad-
ci Králové děkanem Fakulty 
vojenského zdravotnictví 
Univerzity obrany.

Od roku 2007 je profe-
sorem v oboru hygieny, epi-
demiologie a preventivního 
lékařství. Působil také jako 
předseda České vakcinolo-
gické společnosti. 

V  letech 2009 až 2016 
byl ředitelem Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové. 
Jako šéf nemocnice prosa-

zoval například stavbu klini-
ky tradiční čínské medicíny. 
Od září 2015 do února 2019 
fungovalo v nemocnici Cent-
rum tradiční čínské medicíny 
(TCM). Z čela královéhradec-
ké nemocnice ho v červnu 
2016 odvolal ministr Svato-
pluk Němeček. 

Poté Prymula působil 
jako poradce ministra zdra-
votnictví Miloslava Ludvíka, 
který jej v březnu 2017 jme-
noval náměstkem pro zdra-
votní péči. Na tomto postu 
skončil v květnu 2020.

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
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Dopis nového ministra zdravotnictví lékařům

Vážení lékaři, členové České lékařské 
komory,

přijal jsem nabídku stát se ministrem 
zdravotnictví v době, kdy je tento post možná 
nejrizikovějším v novodobé historii, a udělal 
jsem to proto, že jsem si nedovedl představit, 
že bych tuto pozici v době strmě narůstajících 

počtů případů covidu-19 odmítl. Slibuji, že 
udělám vše pro to, abych epidemii zpoma-
lil a vrátil náš život alespoň do trochu nor-
málních kolejí, i když to určitě nebude lehké 
a bez pomoci všech občanů i velmi obtížně 
realizovatelné. 

Nejprve bych ale Vám všem chtěl velice 
poděkovat za obrovské penzum práce, které 
odvádíte při vykonávání zdravotnického 
povolání, kdy právě Vy stojíte v první linii. 

Někteří z nás z různých důvodů toto one-
mocnění podceňují, všechna fakta však ukazují, 
že to běžná „chřipečka“ skutečně není. Ať máte 
motivaci jakoukoliv, prosím, zdržte se těchto 
vyjádření alespoň nyní, kdy si i každý laik s kal-
kulačkou snadno spočítá, kam se v horizontu 
jednoho měsíce můžeme dostat. Když nic ne-
budeme dělat, šíření totiž bude exponenciální, 
a ne lineární, jak si někteří možná myslí. 

Ano, masmediální kampaně jsou naprosto 
za rámcem jakýchkoliv racionálních před-
stav a polovina populace je totálně vyděšená, 

a druhá naopak vše podceňuje a už na nic 
nereaguje, a v tom je velké nebezpečí.

Nechci být ale pouze ministrem covidu-19, 
ale celého zdravotnictví. Musíme poskytovat 
v maximální možné míře i standardní péči 
a nezanedbávat ostatní diagnózy. To, že na 
ostatní choroby umírá více lidí než na co-
vid-19, je jistě pravdou. Ale vývoj rozhodně 
nelze bagatelizovat.

Vím, že administrativa a byrokracie sys-
tému je nekonečná, ale slibuji, že zaslouže-
nou malou odměnu Vy z lůžkových zařízení 
najdete ve výplatě za říjen. Čeká nás možná 
ještě složitější období než na jaře. Podceně-
ním epidemie jsme se dostali do situace, kdy 
dramaticky narůstá počet hospitalizovaných 
a bohužel i zemřelých. To na Vás bude klást 
zvýšené nároky. Bez Vás ale tuto situaci 
nezvládneme a nezvládnu ji ani já, a proto 
Vás žádám o Vaši podporu. 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

4. 10. 2020

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

Držíme krok s dobou abyste i za mimořádných okolností mohli pořádat své eventy bezpečně a profesionálně.

Hybridní kongres umožňuje interakci jako při běžné akci:
   Všechny sály jsou vybaveny potřebnou technikou
   Účastnící i řečníci se mohou zúčastnit offline (na místě), nebo online 

    (odkudkoliv na světě)
   Možnost přidání virtuální místnosti nebo výstavního boxu
   Dodržování standardního formátu akce (sekce, přednášky, přestávky)

Bezpečnostní opatření

   Pravidelná dezinfekce prostor, 
     dveří a klik
   Přetlaková klimatizace

   Doplňování dezinfekčních prostředků
     na toaletách
   Dostatečný prostor pro dodržení

     aktuálních opatření

Zažijte zmenu
www.praguecc.cz

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA (KCP) v rámci svých CSR aktivit 
letos navázalo spolupráci s neziskovou organizací Úsměv mámy, kte-
rá se zabývá tématem křehké mateřské psychiky. Na začátku října tak 
v KCP proběhla historicky první konference s touto tématikou v ČR, 
a to virtuálně.

Původně měla konference Duše mámy proběhnout 8. října jako stan-
dardní event prezenční formou. Vzhledem k epidemiologické situaci se 
ale koncept narychlo změnil na virtuální a vysílalo se živě ze dvou men-
ších místností, kde se střídali řečníci. Všichni účastníci se na konferenci 
připojili online. „Ačkoliv jsme se těšili, že u nás konečně přivítáme ná-
vštěvníky z masa a kostí, jsme rádi, že se právě tato konference u nás 
vůbec uskutečnila.“ zhodnotila vývoj ředitelka KCP Lenka Žlebková.

Nezisková organizace Úsměv mámy byla založena Veronikou Kubrichtovou v roce 
2014. K založení organizace ji vedla osobní zkušenost v podobě poporodních úz-
kostí, které překonala až s pomocí psychiatra. Organizace má 8 členek a většina 
z nich má osobní zkušenosti s psychickými komplikacemi, které mohou v souvislosti s mateřstvím nastat.  Náplní organizace 
je osvěta kolem problémů souvisejících s mateřstvím, podpora křehké psychiky maminek během mateřství a v neposlední 
řadě také osvěta v oblasti vytváření pozitivní vazby mezi matkou a dítětem.
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Usnesení představenstva ČLK 
k epidemii covidu-19
Na základě doporučení Vědecké rady ČLK schválilo představenstvo České lékařské komory na svém 
zasedání dne 10. 10. 2020 následující usnesení:

KORONAVIRUS

Česká lékařská komora vyzývá občany, 
aby respektovali a dodržovali vládou naříze-
ná opatření a nevystavovali se zbytečnému 
riziku onemocnění jejich nedodržováním 
a porušováním doporučených základních 
hygienických postupů. Současně občany 
ubezpečujeme, že zdravotnická zařízení dě-
lají vše pro to, aby se v nich minimalizovala 
hrozba přenosu infekce jak koronaviru, tak 
i ostatních infekčních onemocnění. Proto 
občany žádáme, aby, pokud to jejich zdravotní 
stav vyžaduje, se nebáli navštívit zdravotnická 
zařízení, nebo aby své lékaře aspoň kontak-

tovali a zabránili tak zbytečnému ohrožení 
svého zdraví, nesouvisejícímu s covidem-19.

Současně představenstvo ČLK doporu-
čuje členům komory, médiím a politikům, 
aby se vyvarovali zveřejňování extrémních, 
vědecky nepodložených názorů na covid-19, 
které nepřispívá rozumnému řešení současné 
neuspokojivé situace.

Lékaři, kteří se k epidemii covidu-19 vy-
jadřují, by si měli uvědomit, že jsou bráni 
veřejností jako autority, a proto by se měli 
vyjadřovat pouze k té odborné problematice, 
která je náplní jejich specializované činnosti.

Média, lékaře a politiky žádáme, aby nezne-
užívali situace období pandemie k publikování 
šokujících informací, které jim sice krátkodo-
bě zvednou popularitu, ale následně povedou 
k dlouhodobé ztrátě jejich důvěryhodnosti.

Představenstvo ČLK se domnívá, že je 
nebezpečné zveřejňování informací, jež ba-
gatelizují šíření infekce covidu-19, ale i infor-
mací, které úmyslně přehánějí její nebezpečí, 
protože tím vytvářejí u občanů pocit nejistoty 
a nerozhodnosti a omezují pozornost, již by 
měli občané věnovat i jiným, stejně nebez-
pečným onemocněním a stavům.

Vykazování distanční péče

Nová eRouška 2.0 je bezpečná

Vážené kolegyně a kolegové,
předpoklad, že se na podzim letošního 

roku již neobjeví žádná další vlna epidemie 
covidu-19, ze kterého vycházel bývalý ministr 
Vojtěch při tvorbě tzv. kompenzační vyhlášky, 
jež měla umožnit díky zvýšeným jednotko-
vým úhradám poskytovatelům zdravotních 
služeb dohnat zvýšenou produkcí během léta 
a podzimu jarní ekonomický propad, se ne-
naplnil. Jak jsem vás již informoval, zahájil 
jsem jménem ČLK už v druhé polovině září 
jednání o možných úpravách úhrad ze strany 
Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Na webových stránkách komory nalez-
nete Organizační opatření VZP č. 42/2020, 
které s okamžitou účinností umožňuje prak-
tickým lékařům i praktickým lékařům pro 
děti a dorost vykazovat kód 01300 Distanční 
konzultace zdravotního stavu praktickým 
lékařem a ambulantním specialistům vyka-
zovat kódy 09614 Distanční konzultace 
zdravotního stavu ambulantním specia-
listou a 09616 Distanční konzultace zdra-
votního stavu ambulantním specialistou 
u pacienta se závažným chronickým one-
mocněním. Vykázání obou těchto výkonů 

není podmíněno úpravou přílohy č. 2 smlouvy 
s pojišťovnou, je tedy umožněno automaticky.

Na zasedání zdravotního výboru Posla-
necké sněmovny ČR 7. října jsem upozornil 
na nutnost zajistit ekonomickou stabilitu 
poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mu-
sejí a ještě budou muset omezovat plánova-
né výkony, a tedy na nezbytnost novelizovat  
tzv. kompenzační vyhlášku. Následně jsem 
o tomto problému jednal s ministrem zdra-
votnictví profesorem Prymulou.

S kolegiálním pozdravem
Milan Kubek, 8. 10. 2020

Současnou diskusi o nové aplikaci eRouska 2.0 provází řada nejasností a obav z bezpečnosti aplikace 
a možnostech zneužití citlivých dat. Nabízím tedy vyjádření Karla Obluka, experta na kyberbezpečnost 
a bývalého šéfa antivirové společnosti AVG. 

„Nová verze aplikace eRouška je z bezpeč-
nostního hlediska naprosto v pořádku a není 
důvod se její instalace a používání obávat. 
Pochopitelně nějaká chyba se nedá nikdy vy-
loučit, ale pokud vím, byl celý systém podroben 
dostatečnému bezpečnostnímu auditu. Roz-
hodně také není důvod se bát, že skrz aplikaci 

nás může někdo sledovat. Systém pracuje pouze 
s anonymními daty a upozorní nás jen v přípa-
dě, že se v naší blízkosti bude pohybovat někdo, 
kdo je posléze označen jako covid pozitivní. 
Přitom ale eRouška neví, kdo přesně to byl – 
data jsou skutečně anonymní. Neukládá ani 
neodesílá žádné citlivé osobní údaje, takže ani 

v případě ztráty telefonu nikdo nemůže určit, 
s kým a kdy jsem se potkal. Oproti první verzi 
navíc aplikace může využívat nových funkcí 
operačních systémů telefonů, takže je velmi 
dobře optimalizovaná z hlediska dopadu na 
výkon a především výdrž baterie telefonu.“

Mgr. Vojtěch Šprdlík, MaVe PR
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Prezident lékařské komory  
na zdravotním výboru  
a u ministra zdravotnictví
Na základě pozvání předsedkyně paní profesorky Adámkové jsem měl 7. 10. 2020 možnost jako prezident 
České lékařské komory vystoupit na zdravotním výboru Poslanecké sněmovny s žádostí zdravotníků 
o pomoc a podporu při zvládání současné vlny epidemie covidu-19. České zdravotnictví čelí patrně 
nejvážnější výzvě v novodobé historii. Epidemická situace je v ČR v současnosti nejhorší z celé Evropy. 
Všichni víme, čím jsme si tento závažný problém způsobili, a nyní musíme hledat společně jeho řešení.

Současná situace je mnohem závažnější, 
než byla na jaře letošního roku. Je jasné, že 
bez ekonomických ztrát se již epidemii zvlád-
nout nepodaří. Lékařská komora podporuje 
protiepidemická opatření a chápe nutnost 
jejich dalšího zpřísňování. Prioritou je, aby 
lidé mohli chodit do práce. Pro zdravotnictví, 
ve kterém pracují převážně ženy, je extrémně 
důležité udržet otevřený první stupeň základ-
ních škol a školy mateřské. V případě jejich 
zavření by se významně zhoršila personální 
krize ve zdravotnictví. Počty nakažených 
zdravotníků rychle rostou a již nyní musejí 
v řadě nemocnic pracovat i zdravotníci, kteří 
jsou v karanténě. 

Je třeba uvolnit kapacity nemocnic a při-
pravit je na nápor pacientů s covidem-19, a to 
i těch ve vážném stavu. Je třeba odkládat plá-
nované operace a zákroky, aby zůstala zacho-
vána dostupnost péče pro pacienty, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje bezodkladnou péči, 
a to pro všechny diagnózy. Nemocnicím je 
možno ulevit také tím, že se vyčlení několik 
léčeben dlouhodobě nemocných pouze pro 
pacienty s covidem-19.

Nutností bude urychlená novelizace  
tzv. kompenzační vyhlášky. Předpoklad býva-
lého ministra Vojtěcha, že na podzim žádná 
druhá vlna epidemie nepřijde, se nenaplnil 
a bez změny vyhlášky by nezbytné omezování 
odkladné zdravotní péče vedlo k závažnému 
ekonomickému poškození poskytovatelů lůž-
kové i ambulantní zdravotní péče. 

Je třeba zajistit dostupnost testování pro 
co nejširší okruh osob. Testy by měly hradit 
všem zdravotní pojišťovny, případně stát. Je 
levnější hradit testy, než vyplácet sociální 
dávky lidem v karanténě.

Lékařská komora v jarní fázi epidemie 
rozesílala lékařům aktuální informace z Mi-

nisterstva zdravotnictví, od hygienické služby, 
od zdravotních pojišťoven i z jednotlivých 
krajů. Komora se zapojila do distribuce osob-
ních ochranných prostředků a svoji pomoc 
i odborný potenciál nabízí i tentokrát.

Dále jsem využil příležitost, abych po-
děkoval členům zdravotního výboru za kon-
struktivní diskusi a vyslovil uspokojení nad 
tím, že nikdo z přítomných nepodlehl po-
kušení snažit se současnou krizovou situaci 
politizovat. Virus nerespektuje stranickou 
příslušnost. 

Závěrem jsem poděkoval hlavní hygienič-
ce MUDr. Rážové a řediteli ÚZIS profesoru 
Duškovi za průběžně aktualizované informa-
ce o počtech nakažených zdravotníků. 

Následně jsem jednal s ministrem zdra-
votnictví prof. Prymulou o současné neutěše-
né epidemické situaci a o možném zpřísnění 
protiepidemických opatření. Česká lékařská 
komora bude na potlačení epidemie spolu-
pracovat.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

7. 10. 2020

KORONAVIRUS
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Devět rad, jak snížit riziko těžkého  
průběhu covidu
1)  Minimalizovat účast na 

jakýchkoliv shromážděních 
ve vnitřních prostorách
Čím více lidí je po delší dobu ve vašem 

okolí v uzavřené místnosti, tím větší je prav-
děpodobnost, že některý z nich je infekční 
a neví o tom. Odstrašujícím příkladem je 
olomoucká akce „Den babiček“, při které 
před několika dny stovky starších žen, byť 
měly roušky, seděly asi dvě hodiny jedna 
vedle druhé v sále.

2)  Chodit pouze do barů a restaurací 
s venkovní obsluhou
Lidé se v barech většinou chovají riziko-

vým způsobem, překřikují hlučné prostředí, 
a právě hlučná řeč a zpěv výrazně zvyšují 
množství kapének a aerosolu obsahujících 
virus. Ve venkovním prostředí je naopak při-
rozené dobré větrání.

3)  Nosit roušky uvnitř všech 
vnitřních prostor
Všichni již určitě dávno víme, že tímto 

opatřením především chráníme ostatní pro 
případ, že bychom byli infekční a nevěděli 

o tom. Ovšem některé typy roušek a hlavně 
respirátory chrání více či méně i nás před 
nákazou z okolí.

4) Roušky nosit i na rušných ulicích
Nebezpečí infekce na ulici je sice malé, ale 

pokud se po chodníku pohybuje hustý dav, 
vzrůstá šance, že nás zasáhne sprška kapének 
a aerosolu z nakaženého kolemjdoucího.

5) Mýt si co nejčastěji ruce
Koronavirus nás infikuje přes sliznice ústní 

dutiny, nosu a očí a usazuje se na různých 
površích, včetně rukou. Pokud se potom 
kontaminovanou rukou dotkneme blízkosti 
nosu, úst či očí, můžeme přenést na sliznice 
značnou dávku viru.

6) Nesahat si na obličej
Zde platí totéž co v předchozím bodě.

7)  Aspoň dvakrát denně 
vykloktat vlažnou vodou
Toto doporučení dávají staří lékaři,  

tzv. praktici. Kloktáním se můžeme zbavit 
viru, který se již dostal na sliznici ústní dutiny, 

ale ještě nestačil proniknout do buněk nebo 
se dostat do dýchacího traktu. Podobně se 
doporučuje odstraňovat hleny z nosu smr-
káním, popřípadě vytíráním.

8)  Minimalizovat pobyt v hromadných 
dopravních prostředcích

V hromadných dopravních prostředcích 
bývá většinou situace podobná jako při 
shromážděních v uzavřených místnostech, 
a sice hodně lidí po dlouhou dobu blízko sebe. 
Riziko se zmenšuje, když jsou autobusy či 
tramvaje větrány pomocí otevřených oken; 
klimatizace s cirkulujícím vnitřním vzdu-
chem situaci naopak výrazně zhoršuje.

9)  Všude se snažit udržovat alespoň 
dvoumetrový odstup od jiných lidí
Se vzrůstající vzdáleností od infikovaného 

člověka výrazně klesá koncentrace jím vylu-
čovaných kapének a aerosolu. Dvoumetrová 
vzdálenost je považována za celkem bezpeč-
nou i při takovémto kontaktu přesahujícím 
15 minut.

Prof. RNDr Václav Hořejší, CSc., imunolog

Převzato z Novinky.cz

Ministerstvo schválilo přes 300 žádostí 
o mimořádné odměny
Poskytovatelé lůžkové péče, jejichž zaměstnanci v  uplynulých měsících pracovali v  souvislosti 
s covidem-19 ve ztíženém pracovním prostředí, obdrží od Ministerstva zdravotnictví mimořádné dotace. 
Resort schválil přes 300 žádostí. Dotace a příspěvek zřizovatele se poskytuje ke mzdě nebo platu jako 
odměna za práci, během které byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy covidem-19.

„Vzhledem k výjimečnému nasazení 
zdravotnického personálu v uplynulých 
měsících považuji mimořádné odměny 
pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové 
péče za adekvátní nástroj, jak ocenit jejich 
práci,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman 
Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví schválilo cel-
kem 312 žádostí o dotaci nebo příspěvek zři-
zovatele v souhrnné výši cca 11,5  miliard Kč.  
Jedná se o 39 žádostí ze strany přímo řízených 
organizací MZ ČR a 273 žádostí od dalších 
poskytovatelů lůžkové péče. Dotace a příspě-

vek zřizovatele jsou určeny na mimořádné 
odměny zaměstnancům, kteří v období od 
1. března 2020 do 31. května 2020 působili 
v zařízeních lůžkové péče.

Výměr odměny proběhne na základě po-
čtu odpracovaných hodin v daném období, 
a to jak u zaměstnanců pracujících na hlavní 
pracovní poměr do výše jejich úvazku, tak 
u osob pracujících prostřednictvím DPČ/DPP. 
Na mimořádnou odměnu mají nárok také 
zaměstnanci, kteří v daném období pracovali 
u poskytovatele lůžkové péče, ale pracovní 
poměr nebo dohodu již ukončili. Stejné pod-
mínky budou mít též všechny přímo řízené 
organizace MZ ČR, které obdrží finanční 
prostředky na odměny prostřednictvím pří-
spěvků zřizovatele.                                                     (r)

KORONAVIRUS
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Otevřený dopis lékařů a sester z první linie
My, lékaři a zdravotní sestry z covidových 

oddělení a jednotek intenzivní péče, jsme až 
doposud byli příliš zaměstnáni péčí o pacienty 
a organizací péče v našich nemocnicích a nebylo 
nás příliš slyšet. Máme však silný pocit, že nazrál 
čas, abychom jasně a nahlas promluvili.

Od jarních měsíců bojujeme o zdraví a živo-
ty lidí, kteří se nakazili onemocněním covid-19. 
Pečovali jsme souhrnem o stovky pacientů s těž-
kým průběhem. Je to práce namáhavá psychic-
ky i fyzicky. Když se pak unavení dostaneme 
domů a sledujeme mediální výstupy mnohých 
odborníků, nevěříme vlastním očím.

Debaty, zda se umírá „na covid nebo s covi-
dem“, jestli je virus prostředkem vlády k omezo-
vání osobní svobody, zda je opravdu nutné si ve 
vnitřních prostorách nasadit roušky…

Sledujeme, že nálada v týlu je diametrálně 
odlišná od situace na frontě. To se od jara hodně 
změnilo. A přitom nepřítel se po jarním taktic-
kém ústupu, ke kterému ho donutil razantní 
přístup vlády a odpovědné chování většiny spo-
lečnosti, vrátil s větší silou než předtím.

Nechceme vyvolávat paniku a zděšení, ale 
asi to musíte slyšet. Na našich odděleních bo-
jujeme o životy lidí, kteří by, nebýt koronavi-
rové infekce, měli před sebou dalších 10–20 let  
kvalitního života. Jsou to padesátníci, šedesát-

níci, aktivní sedmdesátníci, kteří mají pouze 
nadváhu nebo vysoký tlak či lehkou cukrovku. 
Snažíme se všemi prostředky zabránit tomu, 
aby skončili na ventilátoru, protože pokud se 
na něj dostanou, přežije jich sotva polovina.

Ano, mladí a zdraví překonají covid většinou 
bez potíží. Avšak lidí, u nichž může skončit fa-
tálně, je v naší populaci opravdu hodně, včetně 
mnohých z vás a vašich blízkých. Na jaře jsme od 
vás poslouchali potlesk a dostávali do nemocnic 
občerstvení. Děkujeme za to, cítili jsme vaši 
podporu v zádech. Teď od vás ale očekáváme 
a žádáme o hodně víc. Pokud chceme tuhle vál-
ku vyhrát, potřebujeme pomoc každého z vás.

Proto žádáme:
Odborníky z různých oblastí medicíny, 

kteří se rádi vyjadřují v médiích, ale v oblasti 
infekčních nemocí jsou pouze poučenými laiky 
s vyhraněným názorem: Prosíme, raději MLČ-
TE! Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým 
mediálním výstupem na jednu pracovní směnu 
na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc.

Vládu a státní orgány ČR: Spolupracujte 
s nejlepšími českými epidemiology a ekonomy, 
ne s marketingovými poradci. Vysvětlujte ve-
řejnosti konzistentním a srozumitelným způso-
bem, proč a která opatření zavádíte a neměňte  

je obden. Konejte a mluvte tak, aby vám ve-
řejnost mohla důvěřovat. Zajistěte dovoz do-
statečného množství remdesiviru, abychom 
jej mohli podat všem pacientům, kteří z jeho 
podání budou mít prospěch.
Všechny občany: Nebojte se! Respektujte ale, 
že covid-19 je zákeřný protivník. Projevujte 
úctu k životu a zdraví lidí kolem sebe. Časté 
mytí rukou, roušky a rozestupy jsou minimum, 
co můžete bez větších obětí udělat pro sebe 
i druhé.

Dodržujte vládní nařízení a doporuče-
ní odborníků. Nesnažte se vymýšlet, co se 
dá obejít. Přemýšlejte nad svým konáním, 
jak minimalizovat riziko přenosu nákazy do 
rizikové populace – může se to týkat i vás 
a vašich blízkých.

Nadále budeme bojovat o zdraví i životy kaž- 
dého z vás. Bez vaší pomoci to ale nedokážeme.

Vaši zdravotníci z první linie.

Za autory výzvy:
MUDr. Hynek Bartoš, vedoucí lékař JIP, Infekční oddělení, 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

MUDr. Jiří Sagan, vedoucí lékař JIP, Infekční klinika, 

Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Aleš Chrdle, primář infekčního oddělení, 

Nemocnice České Budějovice, a. s.

KORONAVIRUS
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Covid-19 versus chřipka  
z pohledu kardiologa
I přes krátkou dobu trvání pandemie SARS-CoV-2 o tomto koronaviru víme více než o mnohých jiných 
infekčních agens, která lidstvo doprovázejí od nepaměti. V současné době dosáhl počet publikací na téma 
SARS-CoV-2 přes 33 000. Srovnáme-li necelých 10 měsíců trvání této infekce s publikacemi o chřipce, 
kterých je od roku 1944 necelých 136 000, jde o rekordní čísla vědeckého zájmu o tuto smrtící pandemii.

Pojďme si ve stručnosti připomenout, co 
v současnosti víme o covidu-19 a postižení 
kardiovaskulárního aparátu.
1.  Onemocnět covidem-19 je pro nemocné 

s  kardiovaskulárními onemocněními vý-
znamně rizikové. V populacích hospitalizo-
vaných s touto infekcí tvoří většinou více než 
polovinu pacientů. Přítomnost anamnézy 
kardiovaskulárního onemocnění přitom 
představuje zvýšené riziko úmrtí na infekci.

2.  U části nemocných se v průběhu infekce obje-
vuje elevace troponinu. Troponin je známkou 
buď myokardiální ischemie, nebo přímého 
myokardiálního poškození například právě 
infekcí. Elevace troponinu je u hospitalizo-
vaných nemocných s covidem-19 spojena 
s  významně zhoršenou prognózou, a  to 
zejména pokud má nemocný preexistující 
kardiovaskulární onemocnění.

3.  Za dominantní příčinu srdečního poškoze-
ní byla u covidu-19 považována hypoxémie 
indukovaná plicním postižením. Ta se nepo-
chybně u části nemocných podílí, avšak množí 
se doklady o přímém poškození myokardu.

4.  Klinické studie s využitím magnetické re-
zonance srdce (CMRI) u nemocných, kte-
ří recentně prodělali covid-19, prokázala  
v 78 procentech poškození, včetně vysokého 

podílu pravděpodobné myokarditidy. Znám-
ky myokarditidy byly nalezeny v CMRI obra-
ze vzácněji i u atletů, kteří recentně infekci 
prodělali s mírným nebo i asymptomatickým 
průběhem.

5.  U nemocných zemřelých na covid-19 byly 
v myokardu nalezeny nekrózy myocytů a ně-
kterými autory potvrzena přítomnost samot-
ného viru. Ve vzorcích endomyokardiální 
biopsie nemocných s klinickými známkami 
myokarditidy byla nalezena lymfocytární 
infiltrace. Ta naopak chyběla u zemřelých 
nemocných s nálezem nekróz. Není jasné, 
zda za tento fakt není odpovědná lymfopenie 
indukovaná infekcí.

6.  Dalším spouštěcím mechanismem srdečního 
selhání u nemocných s covidem-19 může být 
sklon k trombotickým komplikacím. Tromby 
v plicním řečišti byly prokazovány u velkého 
procenta zemřelých na závažnou infekci.

Jak je to tedy se srovnáním covidu-19 
a chřipky? Především je nutno říci, že většina 
respiračních infekcí, které označujeme slovem 
„chřipka“, ve skutečnosti chřipkou nejsou. 
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SPECIALISTA 
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Pojďte spolu s námi rozvíjet
obor následné intenzivní péče.
Hledáme lékaře intenzivisty do
naší Ostravské pobočky. Čeká
Vás moderní prostředí a nadšený
tým lidí, který má společný
cíl – spokojeného pacienta.
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VYBAVENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

RODINNÝ KOLEKTIV

Více info na
www.chronicareostrava.cz
nebo nás kontaktujte na
kariera@chronicare.cz, 608 513 199.

Untitled-3.indd   1 29.09.2020   13:49:38

Chřipka jako taková je potenciálně závažnou 
infekcí s řadou možných komplikací, včetně 
kardiovaskulárních.

Kromě precipitace srdečního selhání nepří-
mým mechanismem se chřipka může projevit 
i myokarditidou. Je nutno přiznat, že v tomto 
ohledu máme paradoxně více dat u nemocných 
koronavirem než chřipkou. Série nemocných 
i popisy jednotlivých případů chřipkové myo-
karditidy jsou v literatuře poměrně chudé. 
Většina je popsána u kmenů chřipky typu A. 
Literární data uvádějí incidenci myokarditidy 
s kombinací symptomů, elevací kardiomar-
kerů a  echokardiografickými změnami na  
0,4–13 procentech nemocných, kteří byli 
s chřipkou hospitalizováni. Je ale pravděpodob-
né, že lehčí formy myokarditidy bez klinických 
projevů jsou i u chřipky častější. To naznačují 
například přechodné EKG změny nacházené 
i u mladších nemocných. Také u nemocných 
zemřelých na chřipku (srovnání letality obou 
nemocí ponechme nyní stranou) byly známky 
zánětlivé celularizace a myonekrózy zjištěny ve 
30–50 procentech. Krom manifestace v podobě 
naprosto převažujícího srdečního selhání (levo- 
i pravostranného) se chřipková myokarditida 
může projevit také vznikem poruch srdečního 
rytmu i perikarditidou s výpotkem až tampo-
nádou. Mortalita manifestní myokarditidy 
u chřipky je vysoká – literárně až 23 procent. Ač-
koliv tedy tato myokarditida může být spojena 
s těžkým selháním, k úpravě funkce myokardu 
dochází u přeživších překvapivě často, a to až 
v 70 procentech. Myokarditida u chřipky může 
probíhat i bez současné pneumonie.

Podobně jako covid-19 může i  chřip-

ka sekundárně zhoršit srdeční selhání a být 
spouštěčem akutních koronárních syndromů. 
Vakcinace proti chřipce naopak významně sni-
žuje incidenci akutního infarktu myokardu 
a mortalitu nemocných se srdečním selháním.

Z pohledu kardiologa je srovnání SARS-
-CoV-2 s influenzou relevantní otázkou. Obě 
infekce mají na myokard jak přímé, tak nepří-
mé dopady. Z porovnání čísel se zdá, že přímé 
dopady SARS-CoV-2 jsou častější, i když je 
nutno přiznat, že například rozsáhlejší studie 
s využitím CMRI u chřipky chybí. Pro srovnání 

je problematické, že se chřipka svojí závažností 
může kmen od kmene lišit. 

V současné době se setkáváme s tendence-
mi bagatelizovat covid-19 včetně konstatování, 
že nemocní neumírají „na covid-19“ ale „s covi-
dem-19“. Pro některé nemocné to platit může, 
ale pro většinu pacientů s kardiovaskulárními 
onemocněními je to konstatování nepatřičné. 
Prognóza nemocných se srdečním selháním je 
dána tíží a frekvencí jejich exacerbací, které in-
terkurentní infekce často spouštějí. Onemocnět 
covidem-19 nebo chřipkou pro ně může zname-
nat závažnou zátěž s rizikem fatálního průběhu, 
i kdyby u nich nedošlo k rozvoji myokarditidy. 
Bez infekce by přitom mohli být i dlouhodo-
bě stabilní. Jak ukazují případy myokarditidy 
i u mladých nemocných, nemusí být covid-19 
bagatelní infekcí ani pro tuto jinak nízkorizi-
kovou skupinu. Je ovšem nutno přiznat, že ani 
zdaleka nevíme, jak dalece jde u myokarditid 
u obou infekcí o reverzibilní proces, respektive 
nakolik jsou obě schopny indukovat pozdní 
následky. 

Vakcinace proti chřipce přináší snížení rizi-
ka akutních koronárních syndromů a u nemoc-
ných se srdečním selháním snižuje riziko úmr-
tí. Do doby účinné vakcíny proti SARS-CoV-2 
nemáme v rukou jiné možnosti, než se k našim 
rizikovým nemocným chovat s maximálními 
ohledy a pokud možno jejich infekci zamezit.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie 

a angiologie 1. LF UK a VFN,

předseda České kardiologické společnosti
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Kam jsme od jara pokročili  
v léčbě covidu-19?
V březnu tohoto roku jsme byli konfrontováni s novým infekčním onemocněním nazvaným covid-19. 
Na tuto novou infekční chorobu vyvolanou koronavirem SARS-CoV-2 jsme se částečně připravili, neboť 
jsme nebyli první postiženou zemí, a měli jsme tedy předstih v promyšlení diagnostických a léčebných 
strategií. Léčiva, která byla od zimy 2020 ve světě podávána, zahrnovala široké spektrum známých 
antiinfektiv používaných v léčbě virových, a dokonce i parazitárních infekcí. Nemocní tak dostávali 
preparáty, jako jsou lopinavir a ritonavir, používané při léčbě HIV infekce, inhalační interferon alfa, jehož 
parenterální varianta byla donedávna základním kamenem léčby chronické hepatitidy C, protichřipkové 
antivirotikum favipiravir, antimalarika chlorochin a hydroxychlorochin a v neposlední řadě remdesivir, 
který byl vyvinut pro léčbu chronické hepatitidy C a u něhož se předpokládá spolehlivá účinnost proti 
viru Ebola. Současně byly zkoušeny různé imunomodulační terapie a rovněž byla podávána plazma osob, 
které covid-19 prodělaly (tzv. rekonvalescentní plazma). 

První doporučený postup 
pro léčbu covidu-19 v  České 
republice vycházel z těchto za-
hraničních zkušeností a zdůraz-
ňoval především použití hydro-
xychlorochinu a favipiraviru, 
určitá pozornost byla od počát-
ku věnována i rekonvalescent-
ní plazmě. S vývojem situace, 
a především rozšířením infekce 
do anglicky mluvících zemí se 
začaly objevovat kvalitní, pla-
cebem kontrolované klinické 
studie, které do podávání léčiv 
u covidu-19 vnesly dobře zná-
mé principy medicíny založené 
na důkazech (EBM, evidence-
-based medicine). V současné 
době jsou tedy spolehlivé, nebo 
poměrně spolehlivé důkazy, jež 
některé z  dosud podávaných 
léčiv buď vyřadily, nebo na-
opak jejich účinek plně, či ale-
spoň zčásti potvrdily, případně 
poukázaly na další preparáty. 
V  první řadě byl z  léčebných 
schémat vyřazen chlorochin 
pro svoji toxicitu a  posléze 
i hydroxychlorochin, který ač-
koliv měl příznivý efekt in vitro 
(blokoval vstup a část intrace-
lulárního cyklu SARS-CoV-2) 
a  příznivé výsledky v  malých 
klinických studiích, v řadě pla-
cebem kontrolovaných klinic-
kých hodnocení selhal. Tento 

vývoj není překvapivý, neboť 
celá řada v  experimentu na-
dějných léčiv neprokáže svo-
ji účinnost v  kontrolovaných 
klinických studiích ( jednotlivé 
fáze klinického hodnocení jsou 
uvedeny v tabulce 2). Podobně 
lopinavir s ritonavirem nepro-
kázaly v kontrolovaných klinic-
kých studiích svoji účinnost. 
Trochu jiná je situace s  favi-
piravirem, u něhož stále pro-
bíhá klinická studie fáze III se 
zatím neznámým výsledkem. 

Z preparátů používaných od 
počátku pandemie tak zůstaly 
pouze remdesivir a rekonva-
lescentní plazma. V  květnu 
2020 byly publikovány vý-
sledky kontrolované klinické 
studie fáze III, které prokáza-
ly účinnost remdesiviru u zá-
važných průběhů covidu-19 
(rozdělení průběhů covidu-19 
podle závažnosti uvádí tabul-
ka 2). Následně remdesivir 

potvrdil efekt i  u  pacientů se 
středně závažným průběhem 
covidu-19. Naopak příznivý 
účinek remdesiviru nebyl zjiš-
těn u kritických průběhů covi-
du-19. Rekonvalescentní plazma 
rovněž prokázala určitý efekt. 
V srpnu byla publikována ana-
lýza kohorty více než 35 000 ne- 
mocných s  covidem-19, kteří 
v  USA dostali rekonvalescen- 
tní plazmu. V kohortě kriticky 
nemocných zařazených do této 
analýzy ( bylo vyhodnoceno 
přes 3 000 případů kritického 
průběhu covidu-19) byl zjištěn 
příznivý efekt rekonvalescentní 
plazmy na přežití. Faktem ale je, 
že plazma musela být podána 
velmi záhy po přijetí do nemoc-
nice (do tří dnů) a musela obsa-
hovat vysokou koncentraci vi-
rus-neutralizačních protilátek. 
Výsledky analýzy vyšly z federál-
ního programu léčby covidu-19 
rekonvalescentní plazmou, 

za který odpovídá dr. Joyner 
z  Mayo Clinic v  Minnesotě. 
Problém uvedené analýzy, a to 
i přes vysoké počty hodnocených 
případů, spočívá v tom, že nejde 
o výsledky kontrolované studie, 
ale pouze o tzv. kohortovou stu-
dii, kdy se srovnává skupina lé-
čených nemocných se skupinou 
podobných neléčených případů.

Vedle léčiv, které se po-
dávaly od samého počátku 
pandemie, prokázal účinek 
u covidu-19 dexametazon. Ač-
koliv se protizánětová terapie 
testovala od počátku pande-
mie (například monoklonální 
protilátka tocilizumab), pře-
svědčivý efekt byl prokázán 
zatím pouze u dexametazonu. 
Největší kontrolovaná studie 
s  dexametazonem proběhla 
ve 175 britských nemocni-
cích a zahrnula přes 6 000 ne- 
mocných s covidem-19. Výsledky 
této studie jsou považovány za 

Tabulka 1. Stadia závažnosti covidu-19 podle Světové zdravotnické organizace
Forma Charakteristika

asymptomatická infekce pozitivita PCR bez klinických příznaků

lehký průběh chřipkovité příznaky, ztráta chuti, čichu, zvýšená únava, nechutenství, průjem

středně závažný průběh pneumonie bez nutnosti oxygenoterapie

závažný průběh pneumonie s nutností oxygenoterapie

kritický průběh vysokoprůtoková oxygenoterapie, neinvazivní ventilace, umělá plicní ventilace, 
mimotělní membránová oxygenace (ECMO)
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velmi spolehlivé, což potvrdilo 
i několik dalších menších kon-
trolovaných klinických studií 
s dexametazonem i metaanalýza 
dosud publikovaných prací. De-
xametazon tak v relativně malé 
dávce 6 mg, podané (perorálně 
nebo intravenózně) šestý den 
od počátku klinických příznaků, 
prokázal lepší přežití závažných 
a především kritických forem 
covidu-19. Z tohoto důvodu se 
stal standardem péče v řadě zemí 
a je také součástí Doporučené-
ho postupu pro léčbu covidu-19 
vydaného Společností infekč-
ního lékařství ČLS JEP v srpnu 
(dostupné na: www.infekce.cz). 

Od počátku pandemie covi-
du-19 bylo rovněž upozorňováno 
na zvýšené riziko tromboem-
bolické nemoci. Z  tohoto dů-
vodu je součástí rutinní terapie 
u hospitalizovaných nemocných 
profylaktické podávání nízko-
molekulárního heparinu. Pro-
vedené analýzy sice naznačují 
nízké, přibližně jednoprocentní 
riziko tromboembolické nemoci 
na standardním oddělení, nic-
méně u kriticky nemocných je 
toto riziko již významné, dosa-
hující až 25 procent. Důležitá je 
i současně probíhající bakteriál-
ní superinfekce postihující plíce, 
která se dle literárních údajů vy-
skytuje až u 30 procent nemoc-
ných. Dobrým parametrem pro 

odlišení pneumonie s bakteriál-
ní superinfekcí od pneumonie 
čistě virové (tj. vyvolané pouze 
SARS-CoV-2) se ukázal procal-
citonin, jehož sérová hladina nad 
0,5 ng/ml je celkem spolehlivým 
indikátorem pro zahájení anti-
biotické léčby. Volba antibio-
tické terapie by měla respek-
tovat zásady tzv. antimicrobial 
stewardship sloužící prevenci 
rozvoje bakteriální rezistence. 
Jako vhodná antibiotika lze po-
užít u lehčích forem bakteriál-
ní superinfekce azitromycin, 
při těžších průbězích je možné 
zvolit například tazocin (pipe-
racillin/tazobactam). V praxi se 
často používá ceftriaxon, který 
je pohodlný zejména z hledis-
ka aplikace (podává se 1–2krát 
denně), což šetří práci středně 
zdravotnického personálu, ale 
není to optimální volba právě 
z hlediska vyššího rizika rozvoje 
rezistence střevních gramnega-
tivních enterobakterií a rovněž 
klostridiové kolitidy. 

V  létě vzbudilo velkou po-
zornost vyjádření prof. Berana 
v domácím tisku o příznivé osob-
ní i předané zkušenosti (ústním 
sdělením) s léčením lehčích fo-
rem covidu-19 imunostimulač-
ním preparátem isoprinosin 
pranobex. Jde o léčivo, které je 
v ČR registrováno SÚKL a v jehož 
indikacích je akutní respirační 

infekce, u které podle provede-
né kontrolované klinické studie 
mírně zkracuje délku průběhu 
(v  průměru o  den). Je fakt, že 
imunostimulační terapie covi-
du-19 byla zkoušena (především 
v Číně), ale s nejistými výsledky. 
Na druhou stranu závažné a kri-

tické průběhy covidu-19 poměrně 
často provází významná lymfope-
nie, která je indikátorem závažné 
prognózy (absolutní počet lym-
focytů pod 0,8 · 109/l) a rovněž je 
jednou ze schválených indikací 
isoprinosinu. Použití isoprino-
sinu u covidu-19 je tedy možné, 
ale jde o podání „off-label“, kdy 
léčivo není podáváno v souladu 
se souhrnem údajů o léčivém pří-
pravku, o čemž musí být pacient 
informován. Isoprinosin je z toho-
to důvodu v Doporučeném postu-
pu pro léčbu covidu-19 vydaném 
Společností infekčního lékařství 
ČLS JEP zařazen mezi léky expe-
rimentální. Zařazení isoprinosinu 
mezi experimentální léčiva odrá-
ží i fakt, že podle zásad EBM má 
názor expertů argumentujících 
osobní nebo sdělenou zkušeností 
nejnižší sílu pro doporučení pří-
slušné terapie (tabulka 3).

Literatura u autora.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK  

a ÚVN Praha

Tabulka 3. Hodnocení kvality důkazů
IA metaanalýza randomizovaných experimentálních studií

IB nejméně jedna randomizovaná experimentální studie

IIA nejméně jedna experimentální studie bez randomizace

IIB nejméně jedna kvaziexperimentální studie jiného typu než studie uvedené výše

III výsledky popisných studií bez provedení experimentu (např. srovnávací studie, korelační studie nebo 
studie případů a kontrol)

IV názory nebo klinické zkušenosti expertů a autorit

Tabulka 2. Fáze klinického hodnocení
fáze I hodnocení bezpečnosti na malém souboru zdravých dobrovolníků (nemocným se podává, pouze 

pokud neexistuje standardní léčba); tato fáze probíhá zpravidla v jednom centru

fáze II léčivo se podává v několika centrech (multicentrická studie) desítkám až stovkám pacientů; jde 
o malé počty nemocných pro prokázání účinnosti léčiva, jehož cílem je příprava fáze III 

fáze III nejdůležitější fáze klinického hodnocení, do které jsou zařazeny stovky až tisíce nemocných; probíhá 
většinou jako srovnávací (zahrnuje kontrolní skupinu bez léčiva) a zpravidla je dvojitě zaslepená, 
multicentrická a mezinárodní

fáze IV provádí se po registraci léčiva pro sledování účinnosti a nežádoucích účinků

 Požadavky na uchazeče:
● vysokoškolské vzdělání lékařského směru ● specializovaná způsobilost v oborech 
vztahujících se k chirurgickým oborům ● vědecká hodnost (CSc., Ph.D.) ● vědecko-
-pedagogická činnost (doc, prof.) v dotčeném oboru, případně již zahájené habilitační 
řízení v oboru ● praxe minimálně 8 let v chirurgických oborech, z toho 3 roky v řídící 
funkci ● pedagogická a vědecko-výzkumná činnost ● publikační aktivita ● bezúhon-
nost ● organizační, komunikační a řídící schopnosti

Požadované materiály:
● přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty ● strukturovaný 
profesní životopis ● doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdě-
lání ● licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře ● doklady o získaných 
vědeckých a vědeckopedagogických titulech, příp. přípravě o jejich získání ● přehled 
vědecko-výzkumných a publikačních aktivit ● platný výpis z rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce ● čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
reference alespoň dvou významných osob z chirurgických oborů ● písemná strategie 
pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice.

Přihlášky přijímá do 31. 10. 2020 personální úsek pí. Klára Sotonová, 
Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Výběrové řízení
Oblastní ředitel pro zdravotní služby Pardubické 

a Chrudimské nemocnice a děkan Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity Pardubice vyhlašují výběrové řízení 

na obsazení vedoucího pracovního místa:

Přednosta Chirurgické kliniky 
Pardubické nemocnice
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Zdravotnictví v sevření  
epidemie covidu-19
Počty nakažených zdravotníků nadále rychle rostou. Za týden od 5. do 11. října se počet aktuálně 
nemocných lékařů zvýšil o 425, zdravotních sester o 848 a ostatních zdravotníků o 703. V sobotu  
10. října bylo aktuálně nemocných 4434 zdravotníků.

Epidemická situace je nyní mnohem vážnější,  
než byla na jaře

jaro podzim

Nejvyšší počet nových  
pacientů za den

27. 3  377 9. 10. 8 615

Nejvyšší počet aktuálně covid 
pozitivních

11. 4. 4 641 10. 10. 58 112

Nejvyšší počet zemřelých  
za den

8. 4. 15 7. 10. 44

Nejvyšší počet  
hospitalizovaných

8. 4. 422  10. 10. 2 106

Nejvyšší počet pacientů  
ve vážném stavu

12. 4. 100 3. 10. 438

Nevyšší počet PCR testů 5. 5. 9 383 9. 10. 26 713

Nejvyšší procento  
pozitivních testů

10. 3. 15,1 % 9. 10. 32,2 %

Lékaři
Celkem 

nakažení
Vyléčení Zemřelí Aktuálně 

nakažení

1. 9. 2020 331 275 0 63

10. 9. 2020 416 308 1 107

19. 9. 2020 591 349 1 241

26. 9. 2020 766 371 1 394

3. 10. 2020 1 021 445 1 575

10. 10. 2020 1 530 552 1 977

Zdravotní sestry
Celkem  

nakažení
Vyléčení Zemřelí Aktuálně 

nakažení

1. 9. 2020 736 640 1 95

10. 9. 2020 869 682 1 186

19. 9. 2020 1 177 756 1 420

26. 9. 2020 1 514 820 1 693

3. 10. 2020 1 984 967 1 1 016

10. 10. 2020 3 026 1 161 1 1 864

Ostatní zdravotníci
Celkem 

nakažení
Vyléčení Zemřelí Aktuálně  

nakažení

1. 9. 2020 657 569 2 86

10. 9. 2020 816 625 2 189

19. 9. 2020 1 097 697 2 398

26. 9. 2020 1 378 764 2 612

3. 10. 2020 1 780 889 2 889

10. 10. 2020 2 667 1 073 2 1 592

Počty zdravotníků nově nakažených  
za poslední pracovní týden

Lékaři Zdravotní 
sestry

Ostatní 
zdravotníci

Celkem

Pondělí 5. 10. 2020 57 141 113 311

Úterý 6. 10. 2020 59 128 120 307

Středa 7. 10. 2020 76 175 147 398

Čtvrtek 8. 10. 2020 90 167 121 378

Pátek 9. 10. 2020 124 239 202 565

Počty hospitalizovaných
Pátky Celkový počet  

hospitalizovaných
Z toho pacientů  
ve vážném stavu

4. 9. 197 50

11. 9. 297 69

18. 9. 516 94

25. 9. 809 168

2. 10. 1 198 245

9. 10. 2 085 408

Počty zemřelých 
Týden Počet zemřelých

31. 8. – 6. 9. 2020 18

7.–13. 9. 2020 29

14.–20. 9. 2020 56

21.–27. 9. 2020 98

28. 9. – 4. 10. 2020 136

5.–11. 10. 2020 221

Epidemie se šíří tak rychle, že za každých deset dní se přibližně 
zdvojnásobí počty nakažených zdravotníků, ale i hospitalizovaných 
pacientů včetně těch ve vážném stavu. Obdobným tempem, bohužel, 
rostou i počty zemřelých. V současnosti je matematická jistota, že 

se v nejbližších dnech bude situace dále zhoršovat. Musíme udělat 
vše pro to, aby zdravotnictví pod náporem pacientů s covidem-19 
nezkolabovalo.                                                                                                  Milan Kubek

Zdroj veškerých údajů: ÚZIS hlášení z 11. 10. 2020

Caltrate_Hermes_CZ_inz_210x297.indd   1 11.6.20   11:31
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Představenstvo komory svolalo XXXV. sjezd ČLK původně na sobotu 28. a neděli 29. 11. 2020 do hotelu 
Clarion v Praze. S přihlédnutím k epidemické situaci byl sjezd nejprve svolán jako jednodenní akce na 
28. 11. 2020 a posléze odložen na nejbližší možný termín, který situace v České republice umožní.

ČINNOST ČLK

Sjezd se kvůli epidemickým  
rizikům odkládá

Představenstvo komory na základě jedno-
myslného doporučení předsedů OS ČLK, již 
se účastnili porady dne 10. 9. 2020, schválilo 
v polovině září per rollam nové usnesení: 
„V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK 
svolává představenstvo ČLK sjezd delegátů 
ČLK do Prahy na sobotu 28. 11. 2020.“

Právní kancelář komory na základě roz-
boru platných protiepidemických nařízení 
sice dospěla ke stanovisku, že okresní shro-
máždění ČLK je možno pořádat vzhledem 
k charakteru profesní lékařské samosprávy, 
která plní některé úlohy orgánu veřejné moci, 
avšak po konzultaci s ministrem zdravotnictví 
prof. Prymulou jsem s ohledem na prudce se 
zhoršující epidemickou situaci rozeslal dne  
8. 10. 2020 předsedům OS ČLK doporučení, 

aby konání okresních shromáždění odložili. 
Riziko nákazy většího množství lékařů v rám-
ci takových jednání je totiž vysoké, a právě 
velké množství nakažených zdravotníků 
ohrožuje dostupnost zdravotní péče pro ne-
mocné možná ještě více než nedostatek lůžek.

Obdobně zodpovědně musíme přistu-
povat i k dalším komorovým aktivitám. Již 
v září jsem tak po poradě s vedoucím oddě-
lení vzdělávání profesorem Ptáčkem musel 
rozhodnout o zrušení veškerých prezenčním 
způsobem pořádaných vzdělávacích akcí, a to 
zatím na měsíc říjen. V současnosti již konání 
těchto akcí zakazují přímo nařízení vlády a je 
jasné, že na odborném semináři či vzdělávací 
konferenci se my, lékaři, tváří v tvář asi dlouho 
nesejdeme.

Jednání etické komise plánované na  
22. 10. 2020 proběhne distančním způsobem. 

Slavnost spojená s udělením Ceny prezi-
denta ČLK za přínos k celoživotnímu vzdě-
lávání lékařů se dne 3. 11. 2020 neuskuteční. 

Představenstvo komory vyslovilo sou-
hlas s mým návrhem, abychom vzhledem 
k závažnosti situace ve zdravotnictví v této 
sezoně nepořádali tradiční Ples lékařů, kte-
rý byl plánován na 30. 1. 2021 v Paláci Žofín 
v Praze. Spolupořadatel plesu LOK-SČL se 
zrušením plesu souhlasí. 

Na svém zasedání 10. 10. 2020 předsta-
venstvo komory jednomyslně přijalo rovněž 
následující usnesení: „Vzhledem k nepříz-
nivé epidemiologické situaci představen-
stvo ČLK ruší sjezd delegátů svolaný na  
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28. 11. 2020. Sjezd bude svolán v nejbliž-
ším možném termínu v návaznosti na 
ukončení účinnosti mimořádných epide-
miologických opatření. Představenstvo 
ukládá právní kanceláři, aby sledovala 
aktuální nařízení a opatření a aby infor-
movala představenstvo ČLK o možnos-
tech konání sjezdu delegátů ČLK.“

Ekonomika ČLK 
Souhrnné informace o hospodaření ko-

mory za rok 2019 byly v souladu se stavov-
ským předpisem č. 17 – Finanční řád zveřej-
něný v prázdninovém čísle časopisu Tempus 
medicorum.

Na červencovém zasedání vzalo před-
stavenstvo ČLK na vědomí zprávu auditora 
o ověření účetní závěrky komory za rok 2019. 
Auditor nemá výhrady. 

Hospodaření centra ČLK v porovnání 
s rozpočtem: 

• výnosy 101,6 %
• náklady 76,2 %
Hospodářský výsledek centra ČLK před 

zdaněním k 31. 12. 2019:
• +13 630 810 Kč
• Z toho:
   o  vydávání časopisu Tempus medico-

rum                       −3 185 280 Kč
  o společenské akce       −714 241 Kč
Na svém zasedání 3. 9. 2020 vzalo 

představenstvo ČLK na vědomí podrobný 
rozbor hospodaření ČLK za rok 2019 a roz-
hodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK  
+10 078 873 Kč (po zdanění) za rok 2019 bude 
převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK 
po převodu hospodářského výsledku za 
rok 2019 činí 84 931 355 Kč.

Představenstvo ČLK rovněž vzalo na 
vědomí informaci o výši finančních náhrad 
vyplácených jednotlivým funkcionářům 
centrálních orgánů komory za činnost  
pro ČLK a také informaci o hospodaření 
České lékařské komory v 1. pololetí roku 
2020.

Představenstvo na svém zasedání  
3. 9. 2020 schválilo návrh rozpočtového opat-
ření pro rok 2020.

Všechny materiály budou předloženy 
delegátům sjezdu ČLK.

Členské příspěvky  
se zvyšovat nebudou

Naše komora je finančně konsolidovaná 
a zcela nezávislá na státu, přičemž hospodaře-
ní centra ČLK končí kladným hospodářským 
výsledkem již od roku 1999 a nejinak tomu 
bylo i v loňském roce.

Dosažený hospodářský výsledek po zda-
nění v jednotlivých letech:

• 2007 +3 707 125 Kč
• 2008 +3 433 570 Kč
• 2009 +2 599 894 Kč
• 2010 +1 415 566 Kč
• 2011 +1 459 552 Kč
• 2012 +3 730 586 Kč
• 2013 +5 300 549 Kč
• 2014 +3 836 690 Kč
• 2015 +5 808 781 Kč
• 2016 +1 709 380 Kč
• 2017 +4 914 255 Kč
• 2018 +12 183 110 Kč
• 2019 +10 078 873 Kč
Představenstvo komory na svém zase-

dání 3. 9. 2020 souhlasilo s mým návrhem 
a navrhuje delegátům sjezdu ČLK ponechání 
členských příspěvků pro rok 2021 v součas-
né výši, se zachováním stávajících pravidel 
rozdělování výnosu z členských příspěvků 
mezi centrum a OS ČLK. S tímto návrhem 
souhlasili rovněž účastníci porady předsedů 
OS ČLK, kteří jednali 10. září v Praze.

Návrh rozpočtu ČLK na rok 2021
Představenstvo na svém zasedání 3. 9. 

2020 po úpravách schválilo návrh rozpočtu 
centra České lékařské komory pro rok 2021, 
který jsem připravil ve spolupráci s ekono-
mickým oddělením ČLK. 

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný 
s rezervou 338 000 Kč.

Rozpočet obsahuje finanční prostředky 
vyčleněné ke splácení hypotečního úvěru, 
který komoře na nákup Domu lékařů po- 
skytla Česká spořitelna, a to v celkové výši  
4 235 000 Kč za rok. 

Rozpočet obsahuje finanční prostředky 
vyčleněné ke splácení úvěru na rekonstrukci 
Domu lékařů, který komoře poskytla Česká 
spořitelna, a to v celkové výši 3 972 000 Kč 
za rok. 

Navrhovaný rozpočet v sobě zahrnuje 
v plné výši, tedy bez jakékoliv finanční spolu- 
účasti ze strany okresních sdružení, nezbyt-
nou finanční podporu pro vydávání na vněj-
ších vlivech nezávislého časopisu, jehož pro-
střednictvím ČLK plní vůči svým členům svoji 
informační povinnost. Rozpočet obsahuje 
rovněž rezervu ve výši 1 200 000 Kč pro me- 
diální podporu aktivit ČLK, jež spočívá ze-
jména ve vydávání elektronického magazínu 
www.nasezdravotnictvi.cz, jehož prostřednic-
tvím komora informuje o zdravotnictví širo-
kou veřejnost.

Rozpočet počítá s průměrným navýšením 
mezd zaměstnanců centrálních kanceláří 
ČLK o pět procent. 

Rozpočet obsahuje 250 000 Kč na roz-
sáhlou modernizaci webových stránek ČLK.

Rozpočet počítá rovněž s  podporou 
činnosti Sekce mladých lékařů ČLK ve výši 
200 000 Kč.

Rozpočet obsahuje rezervu 200 000 Kč na 
podporu Vzdělávacího portálu ČLK.

V rozpočtu jsou vyčleněny také rezervy 
200 000 Kč na zařízení muzea v Domě lékařů, 
100 000 Kč na podporu lékařské fotbalové re-
prezentace a 100 000 Kč na podporu činnosti 
společnosti Lékaři bez hranic.

K předloženému návrhu rozpočtu nikdo 
z účastníků porady předsedů OS ČLK, konané 
10. září 2020, nevznesl žádné připomínky.

MUDr. Milan Kubek,  

prezident ČLK



TEMPUS MEDICORUM    /   ŘÍJEN 202020

TEMPUS
MEDICORUM

10. 9. 2020 Předsedové na inspekci

Dům lékařů – jdeme do finále
Rekonstrukce Domu lékařů vstoupila do závěrečné fáze. Již 15. září jsme mohli podat na odbor výstavby 
ÚMČ Praha 9 žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Závěrečná kontrolní prohlídka je plánována na úterý 
20. října 2020.

DŮM LÉKAŘŮ

Představenstvo na svém říjnovém zase-
dání schválilo smlouvy, jež musíme před-
ložit jako přílohy ke kolaudačnímu řízení. 
Jedná se o smlouvu na servis nového výta-
hu s firmou Výtahy Bestlift, s. r. o., která je 
jeho dodavatelem, a o smlouvu o připojení 
Domu lékařů na pult centrální ochrany Ha-
sičského záchranného sboru hl. m. Prahy se 
společností M connections, jež je hasičským 
záchranným sborem pověřena k uzavírání 
těchto smluv. 

Na stejném zasedání 10. října 2020 schvá-
lilo představenstvo komory rovněž uhrazení 
faktury stavební firmě Termitan, s. r. o., za 
měsíc září v celkové výši 3 151 010 Kč. 
Nejvyšší fakturované položky za měsíc září 
jsou:
n 1 818 165,50 Kč  dokončovací práce v celém 

objektu
n    391 335 Kč  hliníkové stěny v 1. NP od-

dělující průjezd od budovy

n    294 738,25 Kč  dvakrát sekční vrata v prů-
jezdu a  vstupní dveře do 
objektu

n    164 600 Kč chlazení
n    150 904,86 Kč výmalby 

Celkem bylo firmou Termitan, s. r. o., dosud 
vyfakturováno 57 916 792 Kč. 

Zbývá vyfakturovat 5 346 300,58 Kč na 
základě smlouvy o dílo a 1 091 643 Kč na zá-
kladě dodatků č. 1, 2 a 3 ke smlouvě. Schválený 
dodatek ke smlouvě o dílo číslo 4 zatím nebyl 
uzavřen, čekáme na přepočet cen dle URS 
(ucelený systém pro oceňování stavební pro-
dukce), který nám slouží jako korektiv. Takto 
přepočtené ceny bývají vždy nižší než firmou 
navrhované ceny maximální. 

Pokud bychom zahrnuli práce schvále-
né představenstvem v dodatku ke smlouvě 
o dílo č. 4 v maximálních cenách, pak by nás 
vícepráce stály 2 253 346,39 Kč. Podle kvali-
fikovaného odhadu měly tyto vícepráce tvořit 8. 10. 2020 Okno v Lékařském klubu
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24. 9. 2020 Dvorní fasáda s klimatizacemi

8. 9. 2020 Chodba 3.NP

24. 9. 2020 Hlavní schodiště

17. 9. 2020 Okna na schodišti.

8. 9. 2020 Lékařský klub

8. 9. 2020 Malá učebna

DŮM LÉKAŘŮ

přibližně 5 procent, tedy 2 908 100 Kč z cel-
kové ceny 58 162 000 Kč, za kterou nám firma 
Termitan přislíbila realizovat projekt archi-
tekta Rymeše. V současnosti vícepráce tvoří  
3,87 procenta smluvní ceny.

V  průběhu rekonstrukce předsta-
venstvo dále schválilo některé práce nad 
rámec původního projektu. Objednáv-
ky, které jsme nad rámec původního pro-
jektu učinili (např. oprava západní fasády 
budovy a  výměna čtveřice oken ve stěně 
směřující do sousedního dvora) by stály – 
bez přepočtu cen v dodatku č. 4 dle URS –  
1 341 835,81 Kč a poddodávky 3 364 853,70 Kč.

V souladu s bodem 8.6 smlouvy o dílo 
ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 bylo již vyfak-
turováno 90 procent z celkové ceny díla. 
Zbývajících 10 procent bude rozděleno 
následujícím způsobem. 7,5 procenta bude 
uvolněno konečnou fakturou po odstranění 
všech vad a nedodělků po přejímce stavby 
a 2,5 procenta se stane pozastávkou po dobu 
záruky na provedené dílo.

Stavba se chýlí úspěšně ke konci a mě vel-
mi mrzí, že nám epidemická situace nedovolí 
v předvečer listopadového sjezdu uspořádat 
slavnostní otevření Domu lékařů tak, jak jsem 
si vysnil. Inu, člověk míní, a i když se snaží 

Přehled fakturace firmy Termitan, s. r. o., vůči ČLK

Fakturovaná částka v Kč

Listopad 2019 1 086 193,00

Prosinec 2019 1 334 487,00

Leden 2020 1 852 288,00

Únor 2020 4 521 037,00

Březen 2020 21 127 657,00

Duben 2020 5 827 513,00

Květen 2020 6 486 273,00

Červen 2020 7 726 553,00

Červenec 2020 1 969 126,00

Srpen 2020 2 834 655,00

Září 2020 3 151 010,00

Dosud celkem 57 916 792,00
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sebevíc, objektivní okolnosti bývají někdy 
silnější.

Důležitější než slavnostní vernisáž je však 
skutečnost, že rekonstrukci, o které řada kole-
gů pochybovala, se nám podaří společnými si-
lami dotáhnout do úspěšného konce. Jsem rád, 
že se o jejím průběhu a o kvalitě stavby mohli 
na vlastní oči přesvědčit alespoň účastníci po-
rady předsedů OS ČLK dne 10. září. Od té doby 
uplynul další měsíc a dům v současnosti, kdy je 
hotova již převážná část dokončovacích prací 
v interiérech, vypadá zase o kus lépe.

Na závěr bych chtěl poděkovat panu 
Nevoralovi a jeho lidem z firmy Termitan, 
s. r. o., za nasazení, s nímž pokračovali a po-
kračují ve stavbě i za ztížených podmínek, 
které nám letos koronavirová epidemie 
přináší. Když jsme v listopadu loňského 
roku smlouvu na rekonstrukci Domu lé-
kařů uzavírali, nikdo z nás nemohl tušit, 
co se na nás přižene. Je fantastické, že se 
Termitanu podaří dodržet stanovenou lhů-
tu jedenácti měsíců. Poděkování si samo-
zřejmě zaslouží všichni spolupracovníci, 

ale jmenovitě zejména architekt Rymeš, 
který náš projekt rekonstrukce takříkajíc 
„vymazlil“ k dokonalosti, inženýr Havlík, 
jenž jako náš stavební dozor vše odborným 
okem kontroloval, a v neposlední řadě pak 
doktorka Kunertová, která za naši kancelář 
hlídá právní stav celé akce. 

Děkuji všem a těším se na to, až se v lep-
ších časech budeme my lékaři v našem domě 
scházet na vzdělávacích i společenských 
akcích. 

Milan Kubek

1. 10. 2020 Malá učebna 8. 10. 2020 Požární schodiště24. 9. 2020 Montáž klimatizace

 8. 10. 2020 Oválná zasedačka 8. 10. 2020 Schodiště 8. 10. 2020 Oválná zasedačka – dveře
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Lékaři darovali již téměř  
dva miliony korun
Projekt Dům lékařů podpořilo již 605 členů komory, a to dohromady finanční částkou v celkové výši 
1 956 350 Kč. 

Seznam dárců na webových stránkách ČLK neustále doplňujeme, čísla se mění prakticky 
každý den. 

www.lkcr.cz, sekce Aktuality
Delegáti sjezdu ČLK, jenž se konal ve dnech 23. a 24. listopadu 2019 v Brně, vyslovili 

poděkování všem dárcům a vyzvali také ostatní lékaře, kteří mají zájem a mohou si to dovolit, 
aby zvážili možnost poskytnutí daru České lékařské komoře na vybudování Domu lékařů.

Pokud můžete, přispějte i vy. Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 
46938811/0100 pod variabilním symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu: 
Dům lékařů. K poskytnutí daru není třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je 
vzor smlouvy dostupný na webových stránkách ČLK.

Podaří se nám opravdu společně shromáždit dva miliony korun? Já věřím, že ano.
V každém případě ještě jednou poděkování všem dárcům. Je vidět, že lékařský stav si 

důstojné sídlo opravdu zaslouží. 
Milan Kubek

Nový exponát do muzea: kniha  
profesora Vondráčka s věnováním

Po zveřejnění článku v Tempus medico-
rum o exponátech do Lékařského muzea se 
ozvalo několik kolegyň a kolegů. Paní dok-
torka Věra Kanczuscká nám poslala krásnou 
knížku Lékař vzpomíná z roku 1973 s vlast-
noručním věnováním autora. Napsal ji slavný 

prof. Vladimír Vondráček (23. února 1895, 
Praha až 10. května 1978, Praha), význačný 
český psychiatr, psycholog, farmakolog, endo-
krinolog a vysokoškolský pedagog. Je poklá-
dán za jednoho ze zakladatelů československé 
lékařské psychologie, psychofarmakologie, 

gerontopsychiatrie, dietetiky a psychiatrické 
sexuologie. Na několika místech knížky jsou 
panem profesorem vlastnoručně připsané 
korektury. Paní doktorko, děkujeme!

Michal Sojka

muzeum@clkcr.cz
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PLATY LÉKAŘŮ
LÉKAŘI A SOUKROMÉ FIRMY

JIŽ NYNÍ JE TŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST

P L N Á  M O C

V                                                          dne:

aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
–    v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17 odst. 2 

zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění
–    v dohodovacím řízení o hodnotě bodu, výši úhrad hrazených služeb  

a regulačních omezeních dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., 
v platném znění

a to za 

❑   skupinu poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti 
a dorost

❑   skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

❑   skupinu poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných  
služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména  
klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů 

❑   skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnos-
tických služeb 

(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v plném rozsahu 
úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem  
č. 48/1997 Sb.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a  pokud jich 
ustanoví více, souhlasí s tím, aby každý z nich jednal samostatně v plném 
rozsahu tohoto zmocnění. 
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem svého podpisu zmocnitelem a  je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z  nichž jeden si ponechá zmocněnec 
a druhý zmocnitel.

Zmocnitel – poskytovatel zdravotních služeb 

název:

sídlo:

IČ:                                 IČZ*:       

zastoupený:  

tímto zmocňuje
Zmocněnce – profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotních služeb:

Českou lékařskou komoru – o.s., Lékařská 2, 150 00 Praha 5
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2, 150 00

zde odstřihněte

Pozn.: IČZ je fakultativní údaj, na jehož základě ČLK – o.s. získává komplexní 
představu o  smluvních poskytovatelích zdravotních služeb, které v  rámci 
dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění tohoto údaje nezakládá 
neplatnost plné moci. 

* IČZ – identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb nebo části 
poskytovatele zdravotních služeb: osmimístný číselný kód, číslo přiděluje 
místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, 
která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným 
poskytovatelem. 

Zmocnitel (podpis a razítko)

✂

O tom, zda Česká lékařská komora bude mít dost síly 
hájit zájmy soukromých lékařů v  dohodovacím 
řízení o  úhradách zdravotních služeb se 
rozhoduje již nyní.

•   Chcete, aby vaše ekonomické zájmy 
hájilo nejsilnější sdružení poskytovatelů 
s profesionálními právníky a ekonomy? 

•  Jste soukromým lékařem – ambulantním 
specialistou, gynekologem, praktickým 
lékařem nebo provozujete vlastní laboratoř či 
radiodiagnostické pracoviště?

•  Chcete se bránit ekonomické zvůli státu 
a  zdravotních pojišťoven, které zneužívají 

nejednotnost nás lékařů? 
Pokud jste alespoň na jednu z  těchto 
otázek odpověděli ANO, pak neváhejte 
a  zašlete plnou moc pro ČLK – o.s., 
abychom mohli v  dohodovacích řízeních 
hájit také vaše oprávněné zájmy.
Žádáme o vyplnění formuláře plné moci také 

ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří 
svoji plnou moc ČLK – o.s. udělili již dříve.

Nečeká nás lehká doba

Vážené kolegyně a kolegové, 
současná epidemická situace je velmi 

vážná. V den, kdy píšu tyto řádky, tedy v pá-
tek 9. října 2020, jsme v České republice za-
znamenali dosud nevyšší nárůst osob pozi-
tivně testovaných na covid-19. Roste počet 
hospitalizovaných pacientů, a to i těch ve 
vážném stavu. Statistika zemřelých stoupá. 
Zároveň se zvyšuje množství nakažených 
zdravotníků. Navzdory vážnosti situace 
musíme doufat, že se nám společnými si-
lami podaří epidemii zvládnout. 

Ani poté však nás lékaře ani naše spo-
lupracovníky z řad dalších zdravotnických 
profesí nečekají lehké časy. Ekonomické 
důsledky epidemie, jejíž druhou vlnu jsme 
podcenili, budou vážné. Zadlužený stát 
nemá peníze na další velkorysou podporu 
podnikatelů a není pravděpodobné, že by 
v takové situaci mohly zásadním způsobem 
růst výdaje na zdravotnictví. I když se sa-
mozřejmě budeme snažit utvrdit politiky 
i veřejnost v přesvědčení, že se právě zdra-
votnictví musí stát prioritou, nečeká nás 
nic jiného než poměrně tvrdý boj o peníze 
pro poskytovatele zdravotních služeb, pro 
jejich zaměstnance i pro soukromé lékaře. 
Máme-li v takovém boji uspět, musíme být 
silní. Proto žádám vás, soukromé lékaře, 
abyste, v  případě že jste tak dosud ne- 

učinili, bez zbytečného odkladu podepsali 
plnou moc k vašemu zastupování v doho-
dovacích řízeních pro ČLK – o.s., jejímž 
prostřednictvím lékařská komora zájmy 
svých členů hájí.

Díky tomu, že disponujeme alespoň 
v  segmentu ambulantní specializované 
péče tzv. blokační třetinou hlasů, poda-
řilo se nám vyjednat s  předsedou vlády 
Babišem dohodu o zvýšení ceny práce no-
sitelů výkonů o 10 procent od ledna 2021, 
o dalších 10 procent od ledna 2022 a dále 
pak každoroční valorizaci o míru inflace. 
Považuji za slušnost zmínit, že nebýt vstříc-
nosti ředitele VZP Ing. Kabátka a pomoci 
ze strany jeho náměstka Ing. Šmehlíka, 
pak by se mi při setrvalém odporu ministra 
Vojtěcha, který se svojí nevůlí vůči lékařské 
komoře netajil, jednání s premiérem Babi-
šem o zvýšení ceny naší práce do úspěšného 
konce patrně dotáhnout nepodařilo.

Jednání byla velmi komplikovaná, ale 
nakonec se komoře s podporou kolegů z ně-
kolika menších lékařských sdružení (na-
příklad Sdružení privátních očních lékařů, 
Spolek privátních ambulantních chirurgů, 
Sdružení ambulantních internistů) poda-
řilo prosadit nejenom zvýšení ceny práce 
všech nositelů výkonů o 10 procent, ale pro 
ambulantní specialisty navíc přepočítání 
počtu bodů vykázaných v referenčním ob-
dobí (rok 2019) podle seznamu zdravotních 
výkonů, jenž bude platit pro rok 2021. Díky 
tomu dojde k navýšení referenční hodnoty 
PURO a zvýšení ceny práce se tak naplno 
projeví v úhradách. Zdravotní pojišťovny 
přání předsedy vlády respektovaly a s mým 
návrhem souhlasily.

V zájmu uzavření férové dohody, kte-
rou budou respektovat všichni zúčast-
nění, jsme na druhou stranu přistoupili 
na kompromis, že se oproti původnímu 
návrhu předloženému pojišťovnami sníží 
základní hodnota bodu, a to pro většinu 
ambulantních specialistů z  1,07 Kč na  
1,05 Kč (tedy cca o dvě procenta), avšak při 
zachování všech platných bonifikací. Jsem 
přesvědčen, že je to slušná dohoda, ze které 
budou mít všichni ambulantní specialisté 
prospěch. Zvýšení ceny práce o  10 pro-
cent se totiž projeví zvýšením počtu bodů 
u jednotlivých výkonů v průměru o šest 
procent (v intervalu dvou až osmi procent 

v závislosti na odbornosti), přičemž více 
bude pomoženo těm praxím, které jsou 
nejvíce podhodnocené. 

Na základě dohod, jež komora kvůli 
nedostatečnému počtu plných mocí pro 
ČLK – o.s. nemohla v segmentech prak-
tických lékařů a ambulantních gynekologů 
ovlivnit, došlo k přepočtu podle nového 
seznamu zdravotních výkonů také v těchto 
segmentech.

Nový ministr profesor Prymula má 
v současnosti plné ruce práce s krocením 
epidemie i zvládáním svých kolegů politiků, 
přesto jsem ho musel na jednání ve středu  
7. září 2020 upozornit na trapnou skuteč-
nost, že navzdory veřejným slibům předse-
dy vlády Babiše, Ministerstvo zdravotnictví, 
na němž dosud vládne duch Adama Vojtě-
cha, vyhlášku, kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 
nevydalo. Připomínám, že dohoda, již jsem 
s premiérem jako prezident České lékařské 
komory uzavřel, zní, že námi požadované 
zvýšení ceny práce nositelů výkonů o 20 pro- 
cent bude rozděleno do dvou let a následně 
bude cena práce každoročně valorizována 
o míru inflace. Všechny tyto změny budou 
vydány naráz v nejbližším sazebníku a bu-
dou nabývat účinnosti postupně dle dohody. 
Je to určitá pojistka proti tomu, kdyby nás 
někdo chtěl v budoucnu podvést. 

V  současnosti je nutností, na kterou 
jsem upozornil členy zdravotního výbo-
ru Poslanecké sněmovny při svém slyšení 
dne 7. 10. 2020, aby se urychlila novelizace  
tzv. kompenzační vyhlášky. Předpoklad ex-
ministra Vojtěcha, že na podzim žádná druhá 
vlna epidemie nepřijde, se nenaplnil a bez 
změny vyhlášky by nezbytné omezování od-
kladné zdravotní péče vedlo k závažnému 
ekonomickému poškození poskytovatelů 
lůžkové i ambulantní zdravotní péče. 

Kolegyně a  kolegové, léta se řídím 
heslem, že s  politiky se většinou jedná 
velmi dobře, avšak s  politiky, kteří jsou 
pod tlakem, se vždy jedná o poznání lépe. 
A máme-li držet politiky pod tlakem, aby 
měli na paměti, jak je práce lékařů a dalších 
zdravotníků důležitá, potřebujeme k tomu 
vaši pomoc. Potřebujeme, abyste podepsali 
plnou moc pro ČLK – o.s.

S kolegiálním pozdravem
Milan Kubek
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PLATY LÉKAŘŮ
LÉKAŘI A SOUKROMÉ FIRMY

JIŽ NYNÍ JE TŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST

P L N Á  M O C

V                                                          dne:

aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
–    v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17 odst. 2 

zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění
–    v dohodovacím řízení o hodnotě bodu, výši úhrad hrazených služeb  

a regulačních omezeních dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., 
v platném znění

a to za 

❑   skupinu poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti 
a dorost

❑   skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

❑   skupinu poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných  
služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména  
klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů 

❑   skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnos-
tických služeb 

(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v plném rozsahu 
úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem  
č. 48/1997 Sb.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a  pokud jich 
ustanoví více, souhlasí s tím, aby každý z nich jednal samostatně v plném 
rozsahu tohoto zmocnění. 
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem svého podpisu zmocnitelem a  je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z  nichž jeden si ponechá zmocněnec 
a druhý zmocnitel.

Zmocnitel – poskytovatel zdravotních služeb 

název:

sídlo:

IČ:                                 IČZ*:       

zastoupený:  

tímto zmocňuje
Zmocněnce – profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotních služeb:

Českou lékařskou komoru – o.s., Lékařská 2, 150 00 Praha 5
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2, 150 00

zde odstřihněte

Pozn.: IČZ je fakultativní údaj, na jehož základě ČLK – o.s. získává komplexní 
představu o  smluvních poskytovatelích zdravotních služeb, které v  rámci 
dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění tohoto údaje nezakládá 
neplatnost plné moci. 

* IČZ – identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb nebo části 
poskytovatele zdravotních služeb: osmimístný číselný kód, číslo přiděluje 
místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, 
která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným 
poskytovatelem. 

Zmocnitel (podpis a razítko)

✂

O tom, zda Česká lékařská komora bude mít dost síly 
hájit zájmy soukromých lékařů v  dohodovacím 
řízení o  úhradách zdravotních služeb se 
rozhoduje již nyní.

•   Chcete, aby vaše ekonomické zájmy 
hájilo nejsilnější sdružení poskytovatelů 
s profesionálními právníky a ekonomy? 

•  Jste soukromým lékařem – ambulantním 
specialistou, gynekologem, praktickým 
lékařem nebo provozujete vlastní laboratoř či 
radiodiagnostické pracoviště?

•  Chcete se bránit ekonomické zvůli státu 
a  zdravotních pojišťoven, které zneužívají 

nejednotnost nás lékařů? 
Pokud jste alespoň na jednu z  těchto 
otázek odpověděli ANO, pak neváhejte 
a  zašlete plnou moc pro ČLK – o.s., 
abychom mohli v  dohodovacích řízeních 
hájit také vaše oprávněné zájmy.
Žádáme o vyplnění formuláře plné moci také 

ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří 
svoji plnou moc ČLK – o.s. udělili již dříve.
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Nový zákon o znalcích a problematika  
znalecké činnosti ve zdravotnictví

Jak jsme již v minulosti informovali, byl v loňském roce přijat zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech, který nabude účinnosti dne 1. ledna 2021. Tímto zákonem bude nahrazen 
zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, který je v účinnosti až do 31. prosince 2020.

Nová kompetence lékařské komory – osvědčovat způsobilost ke znalecké činnosti  
v lékařských oborech

Podle uvedeného zákona z roku 1967 
byl výběr soudních znalců svěřen částečně 
předsedům krajských soudů a částečně Mi-
nisterstvu spravedlnosti ČR a byl prováděn 
tak, že znalcem byl ustanoven odborník, 
kterého uznal příslušný předseda soudu 
nebo ministerstvo za vhodného ke znalecké 
činnosti podle poměrně vágních kritérií, 
avšak nikdo neměl nárok na zapsání do 
seznamu znalců a záleželo, zda je znalec 
v příslušném oboru a odvětví potřebný, či 
nikoliv. 

Zásadní změna nastává v tom, že v sou-
časné době je možnost zapsání se do sezna-
mu znalců a být jmenován soudním znalcem 
tzv. nároková, tedy pokud občan splňuje 
všechny podmínky stanovené zákonem, má 
právo na jmenování soudním znalcem bez 
ohledu na to, zda je soudní znalec v daném 
oboru potřebný, či nikoliv. Lékař, který bude 

mít zájem o znaleckou činnost a bude spl-
ňovat podmínky stanovené zákonem, má 
tedy právo být do seznamu znalců zapsán. 
Správní činnost týkající se soudních znalců, 
znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů 
již nepovedou krajské soudy, ale veškerá 
agenda je svěřena Ministerstvu spravedl-
nosti ČR. Ministerstvo spravedlnosti ČR 
bude mít rovněž tzv. kárnou pravomoc nad 
znalci a bude řešit stížnosti na výkon zna-
lecké činnosti, případně ukládat znalcům 
kárná opatření, která předpokládá nový 
zákon. 

Je nad rámec účelu tohoto článku rozebí-
rat podrobně text zákona, který lze najít pod  
č. 254/2019 Sb. ve Sbírce zákonů. Poukážu 
tedy spíše na některé zásadní věci a zejména 
pak na některé problémy vyplývající z judi-
katury, které se vztahují k výkonu znalecké 
činnosti v lékařských oborech a odvětvích. 

Důležité je, že přechodná ustanovení 
zákona č. 254/2019, o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech, stanoví, 
že dosud zapsaní soudní znalci mohou 
znaleckou činnost vykonávat ještě pět 
let po nabytí účinnosti zákona (tedy po 
1. lednu 2021) a do té doby mají čas spl-
nit podmínky stanovené novým zákonem 
o znalcích, pokud se chtějí zapsat do sezna-
mu znalců podle nového zákona. Tzv. zvlášt-
ní část znalecké zkoušky – tedy prokázání 
odborné způsobilosti vykonávat znaleckou 
činnost – se u těchto znalců bude považo-
vat za splněnou a budou muset absolvovat 
pouze tzv. obecnou část znalecké zkoušky, 
která se týká zejména právní úpravy zna-
lecké činnosti a  způsobu vypracovávání 
znaleckých posudků co do formy. 

Podle přechodných ustanovení zákona 
však dosavadní znalecké ústavy mají do 
jednoho roku od účinnosti zákona prokázat, 
že pokud jsou oprávněny dosud vykoná-
vat znaleckou činnost v určitých oborech 

a odvětvích, mají v každém oboru a odvětví 
alespoň jednoho zapsaného soudního znal-
ce. Nestačí tedy, je-li znaleckým ústavem 
například lékařská fakulta nebo fakultní 
nemocnice, ale je třeba, aby tento znalec-
ký ústav prokázal, že v každém znaleckém 
odvětví (vnitřní lékařství, chirurgie, gy-
nekologie a porodnictví apod.) má zapsa-
ného v seznamu soudních znalců alespoň 
jednoho soudního znalce jako fyzickou 
osobu. Toto ustanovení nového zákona je 
z hlediska dopadu na znaleckou činnost ve 
zdravotnictví, podle mého názoru, hodně 
nešťastné. 

Podmínky pro výkon znalecké 
činnosti znalce stanoví ustanovení 
§ 5 zákona č. 254/2019 Sb. takto:
(1) Znalcem může být fyzická osoba, která

a)  je odborně způsobilá k výkonu znalecké 
činnosti v daném oboru a odvětví a pří-
padně specializaci, pro kterou má být 
zapsána,

b)  je bezúhonná,
c)  má odpovídající materiálně-technické 

zázemí a přístrojové vybavení, které 
dává záruku řádného výkonu znalecké 
činnosti,

d)  je plně svéprávná,
e)  nebyla v posledních 3 letech před podá-

ním žádosti o zápis potrestána pokutou 
ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek 
podle § 39 odst. 1 písm. a) až c), e) až l), 
pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za 
přestupek podle § 40 odst. 1 písm. a) až g), 
ani pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč  
za přestupek podle § 41 odst. 1 písm. a) až 
d), nebo které v posledních 5 letech před 
podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno 
oprávnění vykonávat znaleckou činnost 
podle § 14 odst. 1 písm. e),

f )  není na základě pravomocného rozhod-
nutí soudu v úpadku,
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g)  má kontaktní adresu na území České 
republiky v případě, že nemá sídlo nebo 
místo trvalého pobytu nebo místo poby-
tu podle druhu pobytu cizince na území 
České republiky, a

h)  po splnění podmínek uvedených pod 
písmeny a) až g) složila bez výhrady do 
rukou ministra spravedlnosti slib podle 
odstavce 2.

Podmínky odborné 
způsobilosti znalce stanoví 
§ 8 téhož zákona takto:

§ 8 
Odborná způsobilost

(1)  Za odborně způsobilou podle § 5 odst. 1 
písm. a) se považuje osoba, která
a)  získala vysokoškolské vzdělání odpoví-

dajícího směru zaměřené na daný obor 
a dané odvětví nejméně v magisterském 
studijním programu, pokud je lze zís-
kat, jinak nejvyšší možné dosažitelné 
vzdělání zaměřené na daný obor a dané 
odvětví,

b)  získala 5 let aktivní odborné praxe za-

měřené na daný obor a dané odvětví,
c)  získala jiné osvědčení o odborné způ-

sobilosti zaměřené na daný obor a dané 
odvětví, nebo absolvovala specializační 
studium zaměřené na daný obor a dané 
odvětví, pokud je to nezbytné k výkonu 
znalecké činnosti s odbornou péčí,

d)  získala osvědčení o odborné způsobi-
losti vydané příslušnou komorou zříze-
nou ze zákona, jde-li o znalecké odvětví 
v odbornostech, ve kterých o odbornost 
a etiku výkonu povolání dbá profesní 
komora zřízená zákonem, a

e)  úspěšně složila vstupní zkoušku podle 
§ 10.

(2)  Aktivní odbornou praxí zaměřenou na 
daný obor a dané odvětví se rozumí pro 
účely tohoto zákona výkon odborných 
činností náležejících do daného oboru 
a daného odvětví po ukončení vysoko-
školského studia, případně nejvyššího 
možného dosažitelného vzdělání, bez-
prostředně předcházející podání žádosti 
o zápis do seznamu znalců.

(3)  Za osvědčení o odborné způsobilosti podle 

odstavce 1 písm. c) a d) se považuje také 
osvědčení o odborné způsobilosti získané 
v některém z členských států Evropské 
unie nebo v jiném smluvním státě Doho-
dy o Evropském hospodářském prostoru 
nebo Švýcarské konfederaci.

(4)  Splnění podmínek podle odstavce 1 se po-
suzuje též s přihlédnutím ke specializaci, 
pokud byla zvolena.

(5)  V odůvodněných případech může mi-
nisterstvo na žádost žadatele o zápis do 
seznamu znalců splnění některé z podmí-
nek podle odstavce 1 prominout, pokud 
jsou ostatní podmínky splněny v takové 
míře, která dává dostatečnou záruku, 
že znalecká činnost bude vykonávána 
s odbornou péčí; zejména lze prominout 
nesplnění podmínky podle odstavce 1 
písm. a) získáním delší aktivní odborné 
praxe.

(6)  Ministerstvo stanoví vyhláškou výčet 
oborů a odvětví,
a)  pro které je nutné doložit získání jiného 

osvědčení o odborné způsobilosti, nebo 
absolvovat specializační studium podle 
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odstavce 1 písm. c), včetně uvedení toho, 
o jaké osvědčení nebo specializační stu-
dium se jedná, a

b)  pro které je nutno doložit osvědčení vy-
dané profesní komorou podle odstavce 
1 písm. d) včetně uvedení toho, o jakou 
komoru se jedná.

V  případě lékařských znaleckých 
oborů a  odvětví bude tedy znalec do 
budoucna potřebovat osvědčení České 
lékařské komory o způsobilosti vykoná-
vat funkci soudního znalce v příslušném 
znaleckém oboru. 

Z  diskuse s  pracovníky Ministerstva 
spravedlnosti ČR, kteří budou do budoucna 
vykonávat správní dohled nad znaleckou 
činností, vyplynulo, že očekávají zejmé-
na od advokátů stížnosti na soudní znal-
ce, přičemž ovšem ministerstvo nebude 
přezkoumávat správnost či nesprávnost 
znaleckých posudků po odborné stránce, 
za oprávněné stížnosti však bude pova-
žováno, pokud znalec bude řešit právní 
otázky, jejichž řešení mu nenáleží a jsou 
mimo jeho odbornost, případně pokud 
znalec bude zpracovávat znalecký po-
sudek týkající se jiné odbornosti než 
jeho vlastní a též bude považováno za 
kárné provinění, pokud znalec opatří 
znaleckou pečetí dokument, který nemá 
povahu znaleckého posudku. V minulosti 
jsem se setkal s tím, že znalec z odvětví chi-
rurgie zcela suverénně posuzoval správnost 
či nesprávnost postupu při gynekologické 
operaci a tvrdil, že pokud má na lékařské fa-
kultě zkoušku z gynekologie a porodnictví, 
byť nemá atestaci z tohoto oboru, je opráv-
něn posuzovat, zda gynekolog při operaci 
postupoval správně, či chybně. Stejně tak 
jsem se několikrát setkal se situací, kdy 
na žádost advokáta soudní znalec sepíše 
odborný posudek, který není označen jako 
znalecký posudek ani nemá náležitosti zna-
leckého posudku, ale tento posudek opatří 
znaleckým razítkem. To bude v budoucnu 
považováno za nedovolené jednání, které 
je kárným proviněním. Běžně se pak se-
tkáváme s tím, že někteří znalci velmi 
rádi řeší právní otázky, k jejichž řešení 
nejsou oprávněni, a to ani tehdy, pokud 
by měli právnické vzdělání. Jde třeba 
o prohlášení znalce, že pacientka má 
právo na náhradu škody a nemajetko-
vé újmy, protože újma na zdraví byla 
způsobena při zákroku ve zdravotnic-
kém zařízení. Nejenže takové prohlá-
šení znalci naprosto nepřísluší, ale je 

i právně naprosto chybné, protože lékař 
odpovídá za správnost odborného postu-
pu, nikoliv za výsledek. Také otázka, zda 
forma informovaného souhlasu odpovídá, či 
neodpovídá právním předpisům, je otázkou 
právní, kterou by neměl řešit soudní znalec 
z lékařského oboru. Jinou záležitostí ovšem 
je, pokud se například soud dotazuje, zda 
výčet rizik uvedený ve znaleckém posud-
ku je z hlediska jejich závažnosti a četnosti 
podle názoru znalce dostatečný. Na takový 
dotaz soudu může znalec pochopitelně ze 
svého odborného hlediska odpovědět, ale 
sám o sobě by neměl hodnotit dokument 
označený jako „informovaný souhlas“, neboť 
jeho hodnocení je právní, a nikoliv znaleckou 
otázkou. Lze očekávat, že pokud znalec bude 
hodnotit otázky, jež mu nepříslušejí a kte-
ré buď neodpovídají jeho odbornosti, nebo 
jsou právními otázkami, bude čelit stížnosti 
a případnému kárnému řízení vedenému 
Ministerstvem spravedlnosti ČR. 

Podle poslední judikatury Nejvyšší-
ho soudu ČR i otázka, zda lékař postu-
poval tzv. lege artis, non lege artis nebo 
vitium artis, není otázkou pro znalce, 
ale je otázkou právní, byť až dosud ně-
které soudy takto znalci otázku zadáva-
jí. Lze však očekávat, že pokud znalec uvede 
ve znaleckém posudku, že například lékař 
postupoval lege artis, může to být napadá-
no advokátem, kterému se toto prohlášení 
znalce nehodí, že jde o řešení právní otázky, 
což znalci nepřísluší. Za této situace lze 
doporučit, aby znalec, byť by byl přímo 
dotazován na postup lege artis, odpo-
věděl spíše, zda postup lékaře byl, či 
nebyl v souladu s uznávanými postupy 
a pravidly lékařské vědy, zda odpoví-
dal individualitě pacienta, konkrétním 
podmínkám a objektivním možnostem 
pracoviště. Doporučuji, aby se znalci 
vyhnuli přímému vyjádření, zda po-
stup byl lege artis, non lege artis, nebo  
tzv. vitum artis (což je samo o sobě ter-
mínem nejasným a diskutovaným). 

Pokud znalec vypracovává znalecký 
posudek na objednávku některé ze stran 
soudního řízení, bude nově povinen předem 
uzavřít dohodu o odměně za vypracová-
ní znaleckého posudku, která nesmí být 
vázána na výsledek. Znalec je povinen ve 
znaleckém posudku uvést, zda byla smluvní 
odměna sjednána, není však povinen do-
hodu o smluvní odměně ani výši smluvní 
odměny do znaleckého posudku uvádět. 
Pouze je povinen uvést, že byla sjednána 
smluvní odměna. 

Pokud je znalec ustanoven soudem 
nebo jiným orgánem, například Policií ČR, 
bude se jeho odměna řídit vyhláškou Minis-
terstva spravedlnosti ČR, která bude teprve 
vydána. Vedle znalečného bude znalci ná-
ležet i náhrada hotových výdajů a náhrada 
za ztrátu času, včetně času stráveného na 
případné cestě k soudu. 

V  současné době jsme svědky, že 
znalecké ústavy – zejména lékařské 
fakulty a fakultní nemocnice – ozna-
mují Ministerstvu spravedlnosti ČR 
ukončení znalecké činnosti a nechávají 
se vyškrtnout ze seznamu znaleckých 
ústavů. Jejich představitelé, ať již děkani 
lékařských fakult, či ředitelé fakultních 
nemocnic, totiž shledávají, že znalecká 
činnost je časově i odborně zatěžující, ale 
přitom není řádně honorována, takže je pro 
lékařskou fakultu nebo fakultní nemocnici 
nevýhodné znaleckou činnost vykonávat. 
To je ovšem velmi nepříznivá zpráva pro 
zkoumání správnosti či nesprávnosti po-
stupu lékařů, případně dalších odborníků 
ve zdravotnictví, protože právě tyto znalec-
ké ústavy, kde konkrétně probíhá lékařská 
činnost, a jednotliví lékaři, kteří se dosud 
podíleli na znaleckých posudcích ústavu, 
dobře znají praxi, protože se v ní denně 
pohybují a podle toho volí přístup k posu-
zování práce kolegů. Právě tito lékaři, kteří 
se dosud podíleli na znaleckých posudcích 
ústavů, jsou tím bohužel vyřazeni ze zna-
lecké činnosti a znalecká činnost se začíná 
soustředit do rukou jednotlivců, mnohdy 
lékařů, kteří již nevykonávají aktivně lé-
kařskou činnost, nebo ji vykonávají pouze 
v minimálním rozsahu a jsou v důchodovém 
věku. Bylo by proto žádoucí poskytnout 
znaleckým ústavům motivující náleži-
tou odměnu v takovém rozsahu, aby 
lékařské fakulty a fakultní nemocni-
ce měly opět zájem stát se znaleckými 
ústavy, případně opustit nadbytečný 
požadavek, aby v každé odbornosti byl 
jeden zapsaný soudní znalec. Za situa-
ce, kdy stát se znalcem je právem kaž- 
dého, kdo splňuje podmínky, by bylo 
dobré, aby i mladší lékaři, kteří budou 
splňovat podmínky a měli by o tuto čin-
nost zájem, se stali znalci v oboru zdra-
votnictví v příslušném odvětví a byli 
kompetentní se znalostí praxe hodnotit 
práci kolegů, pokud dojde k nějakému 
soudnímu sporu či trestnímu stíhání 
lékaře. 

JUDr. Jan Mach, advokát

ředitel právní kanceláře ČLK  

zaměstnanci v naší péči

Když je vám v práci 
dobře, i rentgeny se
hned zdají veselejší!

Hledáme RADIOLOGY, kteří 
chtějí být v práci SPOKOJENÍ!
Pro naše kliniky v Českých Budějovicích, Brně, Kladně, 
Liberci a Zlíně hledáme šikovné radiology/mamology! 
Nabízíme klidnou pracovní atmosféru bez stresu, veškeré 
jistoty klasického pracovního poměru, přístup vstřícný 
rodinnému životu a k tomu podmínky, které přizpůsobíme 
vašim potřebám.  

Kontakt | E kariera@euc.cz N 800 400 100 A www.karieraveuc.czA
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Možnosti nařízení práce  
zdravotníkům v karanténě
K dotazu, kdo o daném postupu rozhoduje 
a na základě čeho:

Rozhoduje poskytovatel zdravotních slu-
žeb, za kterého jedná statutární zástupce nebo 
jím pověřený pracovník, zpravidla vedoucí za-
městnanec poskytovatele zdravotních služeb. 
Základem pro toto rozhodnutí je mimořádné 
opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne  
1. září 2020, které přikládám. Způsob, jakým 
rozhodnutí vydá, není stanoven.
K dotazu, kdo určuje použité pomůcky:

Opět poskytovatel zdravotní služby – za-
městnavatel příslušných zdravotníků.
K dotazu, zda je možné toto odmítnout a po-
žadovat pobyt v karanténě doma:

V obecné rovině nikoliv. Má-li zdravotník 
příznaky onemocnění koronavirem, je přímo 
povinen odmítnout práci ve zdravotnickém 
zařízení a zaměstnavatel to musí akceptovat. 
Má-li jiné zdravotní potíže a jeho lékař mu 
vystaví rozhodnutí o dočasné pracovní ne-

schopnosti, je samozřejmě oprávněn práci 
odmítnout.
K dotazu, jak je to s přestávkami v práci:

Platí zákoník práce, zaměstnavatel sám 
nebo po dohodě s odborovou organizací může 
však stanovit častější přestávky v práci s ohle-
dem na ztížené podmínky (roušky, rukavice, 
respirátory apod.).
K dotazu, zda je povinností upozornit pa- 
cienty na skutečnost, že jim zdravotní služ-
by poskytuje zdravotnický pracovník, který 
je v karanténě:

Takovou povinnost poskytovatel zdravotní 
služby nemá.
K dotazu, zda ostatní zdravotníci mohou 
odmítnout pracovat s kolegou v karanténě:

Jsou-li splněny podmínky stanovené mimo-
řádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, 
případně další podmínky stanovené orgánem 
ochrany veřejného zdraví nebo zaměstnavate-
lem, není karanténa zdravotníka bez příznaků, 

který vykonává práci, důvodem k odmítnutí 
společné práce s ním.
K dotazu, pokud se prokáže infekce nejprve 
u karanténního pracovníka a pak u těch, 
kteří s ním pracovali, zda mají nárok na 
náhradu za nemoc z povolání a zda bude 
možno „obvinit“ zaměstnance v karanténě, 
jenž ostatní nakazil:

Zaměstnanci, kteří se nakazili na pracovišti, 
mají nepochybně nárok na náhradu za nemoc 
z povolání. Zaměstnanec, jenž byl v karanténě 
a při splnění stanovených podmínek nastoupil 
do práce, nemůže být z ničeho obviňován ani 
za nic oprávněně žalován. Tvrzení, že se za-
městnanec mohl nakazit i jinde než při práci 
ve zdravotnickém zařízení a musí prokázat, že se 
nenakazil jinde, za situace, kdy na jeho pracovišti 
prokazatelně proběhla nákaza, nemůže obstát 
a nárok zaměstnance na náhradu za nemoc z po-
volání bude nesporný.

JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK

zaměstnanci v naší péči

Když je vám v práci 
dobře, i rentgeny se
hned zdají veselejší!

Hledáme RADIOLOGY, kteří 
chtějí být v práci SPOKOJENÍ!
Pro naše kliniky v Českých Budějovicích, Brně, Kladně, 
Liberci a Zlíně hledáme šikovné radiology/mamology! 
Nabízíme klidnou pracovní atmosféru bez stresu, veškeré 
jistoty klasického pracovního poměru, přístup vstřícný 
rodinnému životu a k tomu podmínky, které přizpůsobíme 
vašim potřebám.  

Kontakt | E kariera@euc.cz N 800 400 100 A www.karieraveuc.czA
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Covid-19 – často kladené dotazy lékařů
V souvislosti s pandemií covidu-19 vyvstává pro řadu lékařů mnoho nejasností, které se týkají zejména 
jejich pracovněprávních povinností. Níže proto uvádíme nejčastější otázky, se kterými se na nás lékaři 
v současné době obracejí, spolu s jejich řešením.

Je možné, aby mne zaměstna-
vatel z důvodu pandemie covi-
du-19 převedl na jiné oddělení 
nemocnice za účelem péče o pa-
cienty s tímto onemocněním?

Pro zodpovězení této otázky 
je rozhodné, jakým způsobem je 
nastavena pracovní smlouva. V pří-
padě, že má zaměstnanec jako druh 
práce uvedeno pouze „lékař“, tj. bez 
jakékoliv bližší specifikace, a jako 
místo výkonu práce má uvedenou 
adresu zaměstnavatele (nemocni-
ce), může jej zaměstnavatel podle 
potřeby převést na jakékoliv oddě-
lení. V takovém případě se proti to-
muto postupu zaměstnanec právně 
bránit nemůže, protože se o „převe-
dení“ ve smyslu zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, nejedná.

V situaci, kdy máte v rámci pra-
covní smlouvy uvedenu u druhu 
práce i specializaci, případně máte 
jako místo výkonu práce uvedeno 
konkrétní oddělení, zaměstnavatel 
vás bez vašeho souhlasu na práci 
v jiném oboru či na jiném oddě-
lení převést nemůže. Specializa-
ce či oddělení však v pracovních 
smlouvách takto obvykle uvedeny 
nebývají.

Výjimku z výše uvedeného pra-
vidla pak představuje ustanovení 
§ 41 odst. 4 zákoníku práce, podle 
nějž je zaměstnavatel oprávněn 
zaměstnance převést i  bez jeho 

souhlasu na dobu nezbytně nut-
nou v případě, že je to nutné k od-
vrácení mimořádné události nebo 
ke zmírnění jejích bezprostřed-
ních následků. Je tedy možné, že 
v případě významného přetížení 
zaměstnavatel využije uvedeného 
ustanovení a převede zaměstnan-
ce bez jeho souhlasu, přestože za 
standardních okolností by k tomu-
to kroku oprávněn nebyl.

Mohu se starat o pacienty zasa-
žené covidem-19 i v případě, kdy 
tato péče a související výkony 
neodpovídají mé specializované 
způsobilosti?

O pacienty se v takovém přípa-
dě i bez chybějící atestační zkoušky 
samozřejmě starat lze, ale na do-
tyčného lékaře se bude hledět jako 
na lékaře s odbornou způsobilostí, 
a je tedy nutné, aby zaměstnavatel 
v takovém případě zajistil odborný 
dozor, případně dohled, dle zákona 
č. 95/2004 Sb.

Co mám dělat v případě, kdy 
je po mně požadováno, abych 
prováděl výkony, které neod-
povídají mojí specializaci bez 
dostatečného odborného do-
zoru či dohledu a existuje tak 
zvýšené riziko poškození pa-
cientů a vniku odpovědnosti za 
tuto újmu?

V uvedeném případě je třeba 
ze strany lékaře především splnit 
tzv. prevenční povinnost. Je tedy 
nutné zaměstnavatele prokaza-
telně upozornit, že odbornost 
dotyčného lékaře bez zajištěné-
ho odborného dozoru (dohledu) 
neodpovídá požadovaným vý-
konům a  tento nesoulad může 
vést k ohrožení života či zdraví 
pacientů. Za vadné obsazení slu-
žeb totiž primárně odpovídá ten, 
kdo takové služby nařídil. Splnění 
prevenční povinnosti by pak léka-
ře mělo chránit před případnou 
odpovědností za újmu, jež vznikla 
v důsledku výše uvedeného nesou-

PRÁVNÍ PORADNA

ladu. Prokazatelnosti upozornění 
lze nejsnáze dosáhnout například 
podáním tištěné verze přímo na 
podatelnu zaměstnavatele se sou-
časným potvrzením o podání na 
kopii, případně prostřednictvím 
e-mailové zprávy zaslané na ofici-
ální elektronickou adresu zaměst-
navatele.

Zaměstnavatel (nemocnice) mi 
dal souhlas k paralelnímu výko-
nu mého povolání lékaře i u jiné-
ho zaměstnavatele, nyní mi však 
z důvodu kapacitního přetížení 
oznámil, že svůj souhlas bere 
zpět, a to i přesto, že u něj jako 
lékař vykonávám práci v roz-
sahu plného úvazku. Může mi 
výkon další výdělečné činnosti 
takto zakázat?

Ustanovení § 304 zákoníku 
práce umožňuje zaměstnanci vy-
konávat vedle práce v základním 
pracovněprávním vztahu další vý-
dělečnou činnost, která je shodná 
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s předmětem činnosti zaměstnava-
tele (s výjimkou činnosti vědecké, 
pedagogické, publicistické, literár-
ní a umělecké) pouze v případě, že 
k tomu dá zaměstnavatel písemný 
souhlas. Rozhodné tedy je, zda se 
předmět činnosti primárního a se-
kundárního zaměstnavatele shodu-
je. Pokud by lékař ve svém volném 
čase např. zpracovával za úplatu 
daňová přiznání, souhlas zaměst-
navatele by nepotřeboval. V pří-
padě, kdy však tento zaměstnanec 
vykonává i jinde práci lékaře, tato 
další výdělečná činnost podléhá 
souhlasu zaměstnavatele. Ten také 
může svůj souhlas odvolat, avšak 
jen písemnou formou a s uvedením 
zdůvodnění takového rozhodnutí. 
Zaměstnanec je pak povinen bez 
zbytečného odkladu další výdě-
lečnou činnost skončit způsobem 
uvedeným buď přímo v dohodě, 
která se k této činnosti vztahuje, 
případně v souladu s příslušným 
ustanovením zákoníku práce (na-
příklad u dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr obecně platí 
15denní výpovědní lhůta).

Lze uznat onemocnění covid-19 
za nemoc z povolání? Jaký je po-
stup?

Ano, onemocnění covid-19 lze 
při splnění konkrétních klinických 
a hygienických podmínek uznat za 
nemoc z povolání. Přehled klinic-
kých podmínek, které je nutno 
naplnit, je uveden v rámci stano-
viska výboru Společnosti pracov-
ního lékařství ČSL JEP ze dne 25. 
3. 2020, se kterým se ztotožňuje 
i Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
Orgán ochrany veřejného zdraví 
následně ad hoc posuzuje, zda byla 
naplněna též kritéria hygienická.

Poskytovatel pracovnělékař-
ských služeb oprávněný uznávat 
nemoci z povolání nejprve posou-
dí, zda došlo ke splnění klinických 
kritérií a případně o tomto vydá 
potvrzení. Následuje hygienické 
šetření u zaměstnavatele, v jehož 
rámci je posuzováno, zda jsou na 
místě výkonu práce u zaměstnava-
tele splněny předpoklady k tomu, 
aby mohla zjištěná nemoc z povo-
lání vzniknout. Výsledek šetření 

pak rozhodne, zda bude dotčené 
onemocnění jako nemoc z povolání 
uznáno.

Kdo poskytuje náhradu škody 
a nemajetkové újmy v případě 
vzniku nemoci z povolání? Jaké 
jsou druhy a rozsah náhrady?

Náhradu škody a nemajetkové 
újmy v takovém případě poskytu-
je zaměstnavatel, který je povinen 
mít pro tyto případy sjednané po-
jištění.

Zaměstnanec může v přípa-
dě nemoci z povolání požadovat 
náhradu za ztrátu na výdělku po 
dobu pracovní neschopnosti, a to 
ve výši rozdílu mezi průměrným 
výdělkem před vznikem nemoci 
z povolání na jedné straně a pl-
nou výší náhrady mzdy/platu/
odměny z  dohody a  plnou výší 
nemocenského na straně druhé. 
Dále je možné požadovat náhradu 
za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti nebo při 
uznání invalidity, a to ve výši roz-
dílu mezi průměrným výdělkem 
před vznikem škody a výdělkem 
dosahovaným po zjištění nemoci 
z povolání s připočtením případ-
ného invalidního důchodu. Dal-
ším druhem náhrady při nemoci 
z povolání je jednorázová náhrada 
za bolest a ztížení společenského 
uplatnění, dále náhrada účelně 
vynaložených nákladů spojených 
s léčením, případně též náhrada 
věcné škody.

Z  povahy věci je zřejmé, že 
v případě onemocnění covidem-19 
nebude s největší pravděpodob-
ností možné uplatnit všechny výše 
uvedené druhy náhrad, ale pouze 
některé z nich. Například ztížení 
společenského uplatnění míří na 
takové pracovní úrazy a nemoci 
z povolání, které mají trvalý cha-
rakter a dlouhodobě (obvykle po 
celý zbytek života) omezují zaměst-
nance v jeho každodenním životě.

Jsem v tzv. pracovní karanténě, 
podle pokynu zaměstnavatele 
však ve svém volném čase ne-
můžu nikam (do obchodu, na 
návštěvu apod). Může mi toto 
zaměstnavatel nařídit?

Zaměstnavatel není oprávněn 
nahrazovat rozhodnutí místně pří-
slušného orgánu ochrany veřej-
ného zdraví, případně rozhodnutí 
poskytovatele zdravotních služeb 
v oboru všeobecné praktické lé-
kařství. V souladu s mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravot-
nictví ČR je zaměstnavatel pouze 
oprávněn rozhodnout, zda je výkon 
práce zdravotnického pracovní-
ka, který měl rizikový kontakt, ne-
zbytný pro zajištění poskytování 
zdravotních služeb. V případě že 
ano, je zdravotnický pracovník při 
výkonu práce povinen postupovat 
v souladu s příslušným opatřením.

Dokud však zdravotnický 
pracovník neobdrží rozhodnutí 
orgánu ochrany veřejného zdraví, 
případně rozhodnutí poskytovate-
le zdravotních služeb v oboru vše-
obecné praktické lékařství, není 
povinen postupovat tak, jako by 
měl přímo nařízenou karanténu 
a izolaci. 

Může poskytovatel zdravot-
ních služeb vnitřním předpi-

sem zakázat/omezit přítomnost 
zákonného zástupce z důvodu 
rizika nákazy covidem-19 u ne-
zletilého pacienta?

Nezletilý pacient má v soula-
du s § 28 odst. 3 písm. e) zákona  
č. 372/2011 Sb., o zdravotních služ-
bách (dále jen „ZZS“), právo na ne-
přetržitou přítomnost zákonného 
zástupce. Vnitřní předpis nemůže 
omezovat práva, která jsou zaru-
čena na zákonné úrovni, a to ani 
v případě mimořádného stavu, 
jako je pandemie covidu-19.

Mezi možné oprávněné poža-
davky poskytovatele na zákonné-
ho zástupce nezletilého můžeme 
nicméně zahrnout například pod-
mínku, aby tento zákonný zástupce 
nevykazoval příznaky onemocnění 
či aby používal ochranné pomůc-
ky (rouška, respirátor, rukavice 
apod.). V žádném případě ovšem 
nelze plošně zakázat jeho přítom-
nost u nezletilého či tuto omezit 
pouze na jednoho zákonného zá-
stupce apod. Vždy je nutné postu-
povat s ohledem na konkrétní okol-
nosti a možnosti, přičemž ojediněle 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás.
Klára Zbončáková, tel.: 605 990 341, e-mail: klara.zboncakova@pharmonia.cz
Pharmonia s.r.o., kanceláře Praha – Brno – Bratislava  
www.pharmonia.cz

Pharmonia je specializovaná personální agentura s tradicí 16 let  
nejen pro farmaceutické firmy, nově také pro lékaře a sestry

LÉKAŘI DO NĚMECKA
Aktuálně hledáme lékaře na pozice:
n interna – vedoucí lékař, sekundární lékař 
n gastroenterologie – vedoucí lékař
n gynekologie – vedoucí lékař, sekundární lékař 
n  anesteziologie – vedoucí lékař, sekundární lékař
n neurologie – vedoucí lékař
n  gynekologie a anesteziologie – i pro absolventy
n  různé odbornosti – vedoucí lékaře, sekundární lékaře  

a absolventy do zdravotnických zařízení  
v Bavorsku, Dolním Sasku  
a nově i v Bádensku-Württembersku

Nabízíme:
n úleva od administrativy
n vysoký výdělek 4 500–13 000 EUR měsíčně podle pozice
n menší i větší nemocnice včetně univerzitních klinik
n podpora v Česku i Německu, služba je bezplatná
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se mohou vyskytnout případy, kdy 
by poskytovatel zdravotních služeb 
dokázal případná omezení přítom-
nosti zákonného zástupce osprave-
dlnit (např. při vykazování známek 
onemocnění a současně odmítnutí 
použití ochranných prostředků ze 
strany zákonných zástupců nezle-
tilce, respektive při jeho přímém 
ohrožení touto situací). 

V souvislosti s aktuálním epi-
demiologickým stavem jsem 
na jaře tohoto roku odpracoval 
velké množství práce přesčas, 
dohodl jsem se se zaměstnava-
telem na poskytnutí náhradní-
ho volna, které mi však dosud 
s  ohledem na situaci nebylo 
poskytnuto, jak mám nyní po-
stupovat?

Zaměstnavatel je povinen 
zaměstnanci za dobu práce kona-
né přesčas poskytnout odměnu 
(mzdu/plat), na kterou mu vzniklo 
právo a příplatek nejméně ve výši 
25 procent průměrného výdělku. 
Je však možné, aby se místo po-
skytnutí tohoto příplatku zaměst-
navatel se zaměstnancem doho-
dl na výběru náhradního volna 
v rozsahu práce konané přesčas. 
Pokud však zaměstnavatel ne-
poskytne zaměstnanci náhradní 
volno v době 3 kalendářních mě-
síců po výkonu práce přesčas nebo 
v jinak dohodnuté době (tj. po před-
chozí dohodě se zaměstnancem), 
přísluší zaměstnanci odměna vč. 
příslušného příplatku. V případě, 
kdy zaměstnavatel i přes neumož-
nění výběru náhradního volna 
zaměstnanci odměnu podle výše 
uvedeného neposkytl, dopouští se 
protiprávního zadržování odmě-
ny zaměstnance, na což je namístě 
jej upozornit s výzvou k nápravě, 
eventuálně věc řešit oznámením 
zřizovateli, inspektorátu práce či 
žalobou na soud.
Jsem praktický lékař a v sou-
časné době po mně velké množ-
ství pacientů požaduje vystavit 
žádanku na provedení testu na 
covid-19, a to i přesto, že ne-
mají žádné příznaky. Takovým 
pacientům proto odmítám žá-
danku vystavit. Někteří pacienti 

však na odmítnutí reagují vul-
gárními nadávkami směřující 
na mou osobu, mohu péči o tyto 
pacienty ukončit?

Arogantní a vulgární chování 
pacientů nepatří samo o sobě mezi 
důvody možného ukončení zdra-
votní péče o ně. Na nedostatečnost 
této zákonné úpravy upozorňuje 
ČLK opakovaně a navrhuje nove-
lu zákona o zdravotních službách, 
která by umožňovala ukončit péči 
o pacienta též z důvodu závažné-
ho narušení vztahu důvěry mezi 
lékařem a pacientem, pod který 
by bylo možné slovní, či dokonce 
fyzické napadání lékaře podřadit. 
Prozatím však tento návrh novely 
nebyl schválen. 

Ukončit péči o pacienta (sa-
mozřejmě aniž by tento vyžadoval 

neodkladnou péči) tak zatím lze jen 
z důvodů uvedených v ustanovení 
§ 48 odst. 2 zákona o zdravotních 
službách, tj. 1) prokazatelné pře-
dání pacienta s  jeho souhlasem 
do péče jiného poskytovatele, 2) 
v případě kdy pominuly důvody po-
skytování zdravotních služeb (toto 
z logiky věci neplatí u registrujícího 
poskytovatele), 3) pacient vysloví 
nesouhlas s poskytováním veške-
rých zdravotních služeb, 4) pacient 
přestal poskytovat součinnost (toto 
neplatí, pokud toto chování souvisí 
s jeho zdravotním stavem), 5) pa-
cient závažným způsobem omezuje 
práva ostatních pacientů, úmyslně 
a soustavně nedodržuje navržený 
individuální léčebný postup, po-
kud s poskytováním zdravotních 
služeb vyslovil souhlas, nebo se 

neřídí vnitřním řádem a jeho cho-
vání není způsobeno zdravotním 
stavem. Ač právě v případě tohoto 
posledního zákonného důvodu  
by se snad dalo v krajních situacích 
uvažovat o ukončení péče, pokud by 
ve vnitřním řádu poskytovatele byl 
uveden výslovný zákaz vulgární-
ho napadání zdravotníků, obecně 
takové ukončení (i s ohledem na 
možné negativní právní následky) 
doporučit nelze. 

Další dotazy a odpovědi z praxe 
právní kanceláře ČLK související 
se stávající náročnou epidemiolo-
gickou situací najdete na webových 
stránkách ČLK:

Mgr. Aleš Buriánek, spolupracující advokát, 

právní kancelář ČLK

https://www.lkcr.cz/koronavirus-pravni-

informace-450.html
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Technologické pokroky v medicíně 
v etických a psychologických  
souvislostech
Je nevyvratitelným faktem, že medicína za posledních sto let udělala stejný pokrok jako za předcházejících 
tři sta roků. Umožnilo to několik okolností, na prvním místě vstup techniky do medicíny, a to jak teoretické, 
preklinické, tak klinické. Změnily se poznatky o příčinách chorob, jejich diagnostika i jejich léčba. Medicína 
založená na osobní zkušenosti lékaře mohla být doplněna medicínou založenou na důkazech.

Technizace medicíny nepřinesla jen 
úspěchy, ale i celou řadu jak materiálních, 
tak etických a psychologických problémů. Již 
před 30 lety upozorňoval nestor kardiologie 
profesor Pavel Lukl na některé z nich – přede-
vším na odlidštění medicíny, na ztrátu onoho 
křehkého vztahu mezi nemocným a lékařem, 
který je ve své podstatě nejen jedinečný, ale 
i nenahraditelný.

Referovaná kniha, vycházející v  edici 
celoživotního vzdělávání České lékařské 
komory, se věnuje technologickým pokro-
kům v medicíně v etických a psychologických 
souvislostech. Je již jedenáctou knihou této 
edice, a tak jako u knih předešlých jsou jejími 
editory docent MUDr. Petr Bartůněk, CSc. 
a profesor PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, 
Ph.D., MBA. Kniha je písemným souborem 
přednášek přednesených na stejnojmenném 
semináři, jenž se konal v prosinci 2019.

Věcný obsah knihy je rozdělen do dvou 
částí: v první jsou probrána podrobně a v nej-
širších souvislostech významná medicínská 
témata, např. transplantace orgánů, robotiza-
ce, umělá inteligence aj., ve druhé části je série 
kapitol věnována etickým a psychologickým 
otázkám, které tyto pokroky přinášejí.

Text je rozdělen do 15 samostatných 
kapitol. Jsou otištěny v  tomto pořadí:  
1. Etické a psychologické aspekty technizace 
medicíny v oboru kochleární implantace  
(6 s.), 2. Nové technologie molekulární bio-
logie a transplantace krvetvorných buněk 
(10 s.), 3. Etika transplantace dělohy (8 s.),  
4. Etické a psychologické aspekty transplan-
tace střeva a multiviscerální transplantace 
(8 s.), 5. Transplantace srdce a transplanta-
ce srdce a plic (14 s.). Šestou kapitolou jsou 
Aktuální možnosti prevence karcinomu 
děložního hrdla v České republice a  její 
úskalí (7 s.), sedmou Některé etické aspekty 
týkající se mimotělní podpory u dětí (8 s.). 
Následují kapitoly: 8. Transplantace ledvi-

nou úroveň, protože je zpracovali naši přední 
odborníci. 

Kapitoly věnované etickým a psycholo-
gickým problémům jsou v našem písemnictví 
skutečně ojedinělé. Text všech kapitol je psán 
velmi dobrou češtinou a je plně srozumitelný.

Komu knihu doporučit?
Protože kniha zpracovává jak moderní, tak 

i atraktivní tematiku řady medicínských oborů, 
mohu knihu doporučit všem lékařům bez roz-
dílu jejich specializace. Její předností je, že 
poskytuje informace o významných otázkách, 
a tak přispívá k rozšíření medicínského obzoru. 

Její vysoká kvalita je založena na skuteč-
nosti, že odborné kapitoly psali naši přední 
odborníci.

Vydala Grada, 138 stran, cena 209 Kč.
Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK  

a Všeobecné fakultní nemocnice

jvpetr@email.cz

ny – etické a psychologické aspekty (8 s.), 9. 
Umělá slinivka s biologickými prvky (6 s.). 

Do druhé části jsou zařazena tato témata: 
10. Etika a využití bioinformatických přístupů 
v lékařství (6 s.), 11. Etická dilemata ve věku 
informačních technologií (4 s.), 12. Eutanazie 
– české úvahy o belgické praxi (6 s.), 13. Psy-
chologické aspekty léčby Leksellovým gama 
nožem (10 s.), 14. Vývoj – nejen medicínský 
– a etika. Poslední, patnáctou kapitolou jsou 
Etické otázky nastolené propojením lidského 
mozku s počítači a internetem (20 s.).

Text doprovázejí tabulky i  černobílé 
obrázky, aktuální literatura je uváděna za 
každou kapitolou. 

Knihu ukončuje věcný rejstřík přimě-
řeného rozsahu a český i anglický souhrn.

Všechna zpracovaná témata jsou zajíma-
vá i důležitá. Některá jsou mimořádně aktu-
ální (např. transplantace některých orgánů) 
a atraktivní (např. propojení lidského mozku 
s počítačem a internetem). Mají vysokou odbor-

n  primáře odd. interních oborů se spec. 
vnitřní lékařství

n  lékaře internistu na odd. interních oborů 
se spec. vnitřní lékařství

n  praktického lékaře odd. poliklinických slu-
žeb se spec. Všeobecné praktické lékařství

Nabízíme: plný i částečný úvazek nebo DPČ, 
motivující finanční ohodnocení, 6 týdnů DV, 
5 dnů IV, odborný růst a vzdělávání, parko-
vání pro zaměstnance, závodní stravová-
ní, ubytování pro mimopražské, příspěvek 
z FKSP

Kontakt: MSandova@vez.pan.justice.cz, 
tel.: 261 032 106, 724 168 391

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice 
Praha Pankrác

Nemocnice 
s poliklinikou

přijme: 
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Lékař z Francie: Českému chaosu proti 
covidu se nestačím divit
Jak Češi zvládají epidemii koronaviru? Kde dělají chyby? A jak to vypadá jinde? Kritický pohled z Francie 
nabízí český lékař, který tam pracuje a prožil tam i první vlnu epidemie. Postup zdejší vlády považuje za 
chaotický a chápe zmatenost a rozladěnost české veřejnosti.

MUDr. Lubomír Skopal pra-
cuje v Alsasku ve Francii třetím 
rokem jako onkolog. Zejména 
oceňuje, jak postupovala fran-
couzská vláda, když upozadila 
svoji roli a přenechala slovo týmu 
odborníků.

V dopise prezidentovi České 
lékařské komory Milanu Kubkovi 
naopak nešetří kritikou postupu 
české vlády a ministerstva zdra-
votnictví...

Pane prezidente,
se zájmem jsem si přečetl Váš 

článek na Našem zdravotnictví 
k  nové vlně nákazy covidem-19 
(Kubek: Máme problém. U koro-
naviru jsme pokazili vše, co jsme 
mohli – pozn. red.). Chci se s Vámi 
podělit o pohled lékaře mimo ČR na 
dění v mojí vlasti.

Od roku 2017 pracuji jako on-
kolog ve Francii v okresní nemoc-
nici. Jako jeden z nemnoha českých 
lékařů jsem zde mohl opravdu zažít 
epidemii covidu-19 v plné síle v běž-
né nemocnici v době sanitární krize.

Po třech měsících izolace a prá-
ce ve Francii jsem se v červnu mohl 
poprvé vrátit domů a porovnávat 
opatření francouzské vlády s tou 
českou. Zdůrazňuji, že v ČR naštěstí 
nešlo o takovou epidemii covidu, 
jakou zažila západní Evropa.

Od prvních opatření v sanitár-
ní krizi francouzská vláda ustavila 
tým mnoha expertů na zdravotnic-
tví. Každodenně v televizi vystu-
poval jeho šéf, profesor Solomon, 
epidemiolog a infekcionista z Pas-
teurova ústavu. Z pověření vlády 
denně veřejnost informoval o počtu 
nemocných, infikovaných a o počtu 
úmrtí. S vědeckou racionalitou vy-
světloval denně sanitární opatření 
Ministerstva zdravotnictví široké 
laické i odborné veřejnosti – zce-

la v souladu s informacemi fran-
couzského ministra zdravotnictví, 
kterým je lékař. Z jejich vystoupení 
bylo jasné, že se oba dobře orientují 
v problematice, o které hovoří.

Po ukončení epidemie ve všech 
nemocnicích zůstala hygienická 
a  bariérová pravidla v  platnos-
ti: roušky pro lékaře a  pacienty, 
dezinfekce rukou před vyšetřením 
pacienta, omezení návštěv a po-
dobně. Roušky ve veřejné dopravě 
byly povinné všude pro všechny 
a bez výjimek. Denní publicita ve 
sdělovacích prostředcích z inicia-
tivy vlády byla a je samozřejmostí. 
Sociální distancování v uzavřených 
prostorech zůstalo stále v platnosti.

Chci zdůraznit, že nošení rou-
šek je zde považováno za nejmenší 
zlo v boji proti covidu a za velmi lev-
né a efektivní opatření. Francouz-
ská vláda rozeslala v létě chudým 
občanům (cca 7 milionů osob) tex-
tilní roušky pro účinnou prevenci. 
Jejich nošení je opakovaně podpo-
rováno provedenými studiemi jak ve 
Francii, tak i v zahraničí (a stále je 
to levnější než léčba infekce). 

Covid je po prázdninách ve 
Francii na vzestupu, a tak nás če-
kají nová opatření v efektivní pre-
venci. Vláda tady mohutně navýšila 
kapacity testování na 800 tisíc lidí 
týdně (Francie má asi 66 milionů 
obyvatel). Koncem roku bude možné 
testovat dokonce jeden milion Fran-
couzů týdně. Stále je to levnější než 
léčit covid. Ozývají se samozřejmě 
alternativní minoritní názory jiných 
odborníků, ale bez racionální argu-
mentace.

I  u  německých sousedů byla 
a stále trvá sanitární obezřetnost. 
Tedy povinné nošení roušek ve ve-
řejných prostorech, povinné sdělení 
kontaktu (telefonního čísla nebo e-
-mailu) při posezení v restauraci 

či kavárně, bude-li někdo z hostů 
pozitivní.

V srpnu a září jsem byl na do-
volené doma v ČR a nestačil jsem 
se divit. Chaotická opatření v režii 
ministra, nelogicky se měnící in-
formace a doporučení. Histrión- 
ské vystupování premiéra Babiše, 
který všechno řídí a zachraňuje. 
Pro mne pak nepochopitelná 
prezentace několika chronicky 
známých akademických celebrit 
zpochybňujících racionální do-
poručení českých epidemiologů. 
Petice různých profesorů, kteří 
možná v praxi ani nevyšetřovali, 
ani neléčili nemocné s touto infek-
cí a v tomto oboru nemají žádné 
vzdělání. 

Ve výsledku musí být český ob-
čan zmatený a rozladěný. 

Z  výše uvedených důvodů si 
Vám dovoluji poděkovat za Váš 
lékařsky racionální postoj a odva-
hu. A přeji Vám hodně fyzických 
a psychických sil v dalších měsících.

Při nekompetentnosti minis- 
tra zdravotnictví (Vojtěcha – pozn. 
red.) by nebylo špatné založit od-
borný tým Vědecké rady ČLK, který 
by byl nápomocen českým lékařům 
a všem občanům. Infekce tu zůstane 
ještě dlouho a veřejnost si zaslouží 
pravidelné a spolehlivé informace 
v boji proti nemoci. 

S pozdravem
Dr. Lubomír Skopal

Alsasko, Francie
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Přijme do pracovního poměru 
■  lékaře na Chirurgické a Neurologické oddělení 

(pro celou KZ, a.s.)
■  lékaře na Interní oddělení 

(pro nemocnici Děčín a Most)

Požadujeme:
■  vysokoškolské vzdělání – lékařská fakulta
■  zájem o vzdělání v oboru
■  bezúhonnost a zdravotní způsobilost
■  spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
■  schopnost samostatné a týmové práce
■  znalost práce na PC (Word, Excel)
■  výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme:
■  pracovní poměr s odpovídajícím � nančním ohodnocením
■  zázemí úspěšné a stabilní společnosti
■  podporu a podmínky pro další vzdělávání � nancované zaměstnavatelem
■  podpora dalšího profesního rozvoje
■  řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra
■  moderní a příjemné pracovní prostředí
■  5 týdnů dovolené
■  závodní stravování

Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová
náměstkyně, Úsek řízení lidských zdrojů 
Tel. 477 117 960
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu
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Zemřeli s covidem, nebo na covid?
Lidstvo, a život na Zemi vůbec, občas postihne nějaká pohroma: výbuchy sopek, pád asteroidu, epidemie 
moru apod. Nás nyní postihla pandemie nového typu koronaviru Sars-CoV-2, která způsobuje nemoc covid-9. 
A před celým světem leží problém, co s tím.

Pokud to mohu posoudit, 
tak naše společnost se rozděli-
la do dvou skupin. V první jsou 
ti, kteří se nemoci bojí a chtějí 
se maximálně chránit. Ve druhé 
skupině jsou lidé zcela opačného 
názoru, již říkají, že covid není 
žádná hrozba, že je to jen lehká 
chřipečka, která není vůbec ne-
bezpečná. Argumentují mimo 
jiné tím, že vlastně na to umí-
rá jen málo lidí a mnozí z nich 
vlastně nezemřeli na covid, ale 
s covidem, tedy na nějakou jinou 
nemoc, a že jen současně (často 
náhodou) byli také infikováni 
koronavirem. S tímto výkladem 
si dovolím polemizovat.

Předně se mi nelíbí, že něko-
mu nevadí, že na covid (či s covi-
dem) umírá „jen málo lidí“. Podle 
mě je smutné, že na to vůbec ně-
kdo umírá. Ale snad i těch „málo 
lidí“ stojí za to, aby byla učiněna 
opatření proti šíření této nákazy. 

Další etický problém vidím 
ve zlehčování skutečnosti, že 
jsou lidé, kteří sice nezemřeli na 
covid, tedy covid nebyl příčinou 
smrti, ale zemřeli s covidem čili 
zemřeli na jinou, obvykle chro-
nickou nemoc, jejíž průběh však 
covid zhoršil. Jinými slovy: kdy-
by tito pacienti covid nedostali, 
tak by dál se svou chronickou 
nemocí mohli žít. Co je to tedy 
za etiku říkat, že covid vlastně 
není nebezpečný, protože kdyby 
tito lidé byli zdraví, tak by s covi-
dem neumřeli? To snad znamená, 
že pacienti s nemocemi, jako je 
hypertenze, cukrovka, rakovina, 
stavy po mozkové mrtvici apod. 
jsou nějací méně důležití lidé, 
na kterých tolik nezáleží? Záleží 
snad jen na těch zdravých, lépe 
řečeno na těch dosud zdravých, 
než i ty časem potká nějaká váž-
nější nemoc? A co když to budou 

právě ti, kteří dnes mají tyto si-
lácké řeči?

Neetické se mi jeví už jen 
to, že někteří lidé bagatelizují 
samotnou infekci typu chřipky. 
Vždyť i chřipka sama je závažným 
onemocněním, byť to řada našich 
občanů takto nevnímá. Místo aby 
leželi doma v posteli, tak chodí 
i s teplotou do práce, na nákup 
(samozřejmě bez roušky) a in-
fekci tak „vesele“ roznášejí dál. 
Pak je ovšem pochopitelné, že 
tito lidé se nebojí nějaké „chři-
pečky“ typu covid a zapomínají, 
že jakákoliv nemoc, i „hloupá“ 
rýma, je vždy nepříjemným zása-
hem do života člověka, omezuje 
jeho aktivity a  omezuje i  jeho 
svobodu, tedy hodnotu nyní tak 
vysoce ceněnou. Na jedné straně 
tu tedy máme omezování akti-
vit a do jisté míry i svobody kvůli 
opatřením proti šíření koronavi-
ru, ale na druhé straně proti tomu 
stojí omezení aktivit a svobody 
kvůli nemoci covid. Kdo je tedy 
více omezen? Ten, kdo musí nosit 
roušku, mýt si ruce dezinfekcí 
a nemůže jít na koncert pro tisí-
ce lidí nebo na fotbalový zápas, 
anebo ten, kdo kvůli nemoci leží 
v posteli, nemůže si jít ani nakou-
pit nebo vyvenčit psa, o nějakém 
koncertu či fotbalu ani nemluvě?

Zdá se mi tedy, že se zde vede 
boj o několik hodnot současně 
a záleží na tom, kdo má jaký hod-
notový žebříček. Jsem přesvěd-
čena, a jistě nejen já, že nejvyšší 
hodnotou je život a zdraví člově-
ka, a tomu je tedy nutno podřídit 
i hodnoty další. Takže čím rychle-
ji bude naše společnost schopna 
se ukáznit a bez reptání přijmout 
potřebná opatření pro zabráně-
ní šíření infekce, tím spíše bude 
koronavirus oslaben, popřípadě 
zcela ze společnosti eliminován 

a budeme se zase moci napros-
to volně pohybovat a věnovat se 
svým zábavám. To ovšem před-
pokládá vzájemnou ohleduplnost 

a schopnost pochopení potřeb 
nejen svých, ale i dalších lidí.

MUDr. Helena Kučerová, psychiatr 

Hranice, okres Přerov

 Požadavky na uchazeče:
●  vysokoškolské vzdělání lékařského směru ●  specializovaná způsobilost v oboru ●  
vědecká hodnost (CSc., Ph.D.) ●  vědecko-pedagogická činnost (doc, prof.) v  dotče-
ném oboru, případně již zahájené habilitační řízení v oboru ●  praxe minimálně 8 let, 
z toho 3 roky v řídící funkci ●  pedagogická a vědecko-výzkumná činnost ●  publikační 
aktivita ●  bezúhonnost ●  organizační, komunikační a řídící schopnosti

Požadované materiály:
●  přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty ●  strukturovaný 
profesní životopis ●  doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdě-
lání ●  licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře ●  doklady o získaných 
vědeckých a vědeckopedagogických titulech, příp. přípravě o jejich získání ●  přehled 
vědecko-výzkumných a publikačních aktivit ●  platný výpis z rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce ●  čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení 
●  reference alespoň dvou významných osob z oboru  ●  písemná strategie pracoviště, 
na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice.

Přihlášky přijímá do 31. 10. 2020 personální úsek pí. Klára Sotonová, 
Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Výběrové řízení
Oblastní ředitel pro zdravotní služby Pardubické 

a Chrudimské nemocnice a děkan Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity Pardubice vyhlašují výběrové řízení 

na obsazení vedoucího pracovního místa:

Přednosta Porodnicko-gynekologické 
kliniky Pardubické nemocnice
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AESKULAB K. S.
PATOLOG, CYTOPATOLOG – 
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
Hledáme vedoucí/ho oddělení cyto-
logie, vzdělání VŠ medicínské nebo 
přírodovědné, praxe v cytologické 
nebo histologické laboratoři pod-
mínkou.
■ Nabízíme: moderní pracoviště 
v Praze, výraznou podporu při vzdě-
lávání a řadu benefitů (podrobnosti 
na https://aeskulab.jobs.cz/) 
■ Kontakty: 
Mgr. Jiří Pavel 
tel. 734 641 233, email: 
pavel.jiri@aeskulab.cz  

ORDINACE PLDD NÁMĚŠŤ  
NAD OSLAVOU
HLEDÁM ZÁSTUP PLDD
Naléhavě hledám zástup PLDD do 
ordinace v Náměšti nad Oslavou. 
■ Více info na tel. 775 124 427.

Hledáme zubní lékaře do několika nových 
a moderně vybavených ordinací na Krnovsku
■ Nabízíme: práci na plný i zkrácený úvazek; novou a moderně vybavenou 
ordinaci; vynikající platové podmínky; možnost ubytování; firemní školku; 
řadu benefitů z FKSP; 25 dnů dovolené; podporu pro další vzdělávání a škole-
ní; možnost převzetí ordinace
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru zubní lékařství; zájem 
o obor; nadstandardní přístup ke klientům a empatii; zdravotní způsobi-
lost;trestní bezúhonnost
■ Předpokládaný nástup: podzim 2020
■ V případě zájmu kontaktujte náměstka ředitele pro lékařskou péči 
SZZ Krnov, MUDr. Bronislava Sedláčka: tel. 554 690 280, 
sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: 
tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz 

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV  
■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ

Jsme tu pro Vás již 8 let
PRACOVNÍ NABÍDKY  

A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník
hledá kvalifikované kandidáty na pozice

ZÁSTUPCE ŘEDITELE – PRIMÁŘ 
a 

ZÁSTUPCE PRIMÁŘE – LÉKAŘ
Požadujeme:
➭ vzdělání: vysokoškolské lékařského směru, atestace RFM
➭ specializační způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny
➭ licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru
➭ praxi v oboru, znalost práce na PC
➭ spolehlivost odpovědnost
➭ zkušenosti s vedením zaměstnanců
➭ zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004Sb.
➭ odbornou způsobilost odpovídající zákonu č. 95/2004Sb.

Nabízíme:
➭ zázemí stabilní české společnosti
➭ odpovídající platové ohodnocení
➭ zajímavé smluvní podmínky
➭ velmi příjemné pracovní prostředí
➭ možnost dalšího vzdělávání a podpora odborného růstu
➭ 5 týdnů dovolené
➭ možnost výhodného zaměstnaneckého ubytování a stravování
➭ příspěvek na penzijní připojištění

Nástup: dle dohody
Bližší informace poskytne prim. MUDr. Ján CAPKO, tel. 724 110 099
V případě Vašeho zájmu o nabízené pozice nám zašlete strukturovaný 
životopis s tel. kontaktem na e-mail: kariéra@vlrz.cz.
 

Nezavírejte oči
před tím, co se

děje a pojďte nám
prosím pomoct

do
 Očního centra AGEL!

Hledáme
očního lékaře

do ostravského
Očního centra.
Kontakt:
Petra Indráčková
petra.indrackova@agel.cz
tel. 725 318 592

●  Smluvní mzda dle praxe a odbornosti
●  Možnost náborového příspěvku
●  Výborné podmínky pro odborný růst
●  Mateřskou školu v areálu nemocnice  

s prodlouženou pracovní dobou

●  Příspěvek na penzijní připojištění vy výši  
3.600,- Kč/ročně

●  Odměny k pracovním a životním výročím
●  Možnost ubytování
●  Zvýhodněné závodní stravování

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU
Nemocnice Prachatice, a.s. aktuálně  
přijme LÉKAŘE na tyto pozice:

●  Zástupce primáře na interní oddělení
●  Sekundární lékař nebo absolvent na interní oddělení 
●  Sekundární lékař na oddělení gastroenterologie
●  Sekundární lékař na oddělení JIRP/ARO
●  Sekundární lékař nebo absolvent na chirurgické oddělení
●  Sekundární lékař nebo absolvent na ortopedické oddělení

Co nabízíme?
 

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, budeme rádi, když se ozvete a přijedete podívat. 
Bude se Vám věnovat primář daného oddělení a zástupce vedení nemocnice.

Kontakt: BBS Lucie Bicanová, DiS, E-mail bicanova@nempt.cz, . tel. č. +420 388 600 290, +420 702 236 509
Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38320 Prachatice https://www.nempt.cz/

V současné době rozšiřujeme tým lékařů v Karlových Varech. Do soukromé 
ambulance Avenier a.s. hledáme lékaře, který se stane odborným 
poradcem pro naše klienty v oblasti očkování a cestovní medicíny. 
■ Pracovat u nás můžete na částečný úvazek pouze na denní směny od 
pondělí do pátku. 
■ Ke mzdě nabízíme velké množství bonusů a benefitů.
■ Více informací najdete v sekci kariéra na www.avenier.cz. 
■ V případě zájmu pište na lidskezdroje@avenier.cz.

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE –  
OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA

■ Požadujeme: VŠ vzdělání - lékařská fakulta - všeobecné 
lékařství, praxe v oboru min. 3 roky, schopnost vedení menšího 
kolektivu,státní občanství ČR (nezbytné), zdravotní 
způsobilost, trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: stabilní, příjemné a dobře vybavené pracovní prostředí, jistota 
pravidelného příjmu, výhody plynoucí ze služebního poměru, 6 týdnů dovole-
né, příspěvky na rekreaci, stravování a další benefity.
■ Strukturovaný životopis zasílejte na mail: personalni@px.mvcr.cz 

MINISTERSTVO VNITRA ČR ■ HLEDÁ PRAKTICKÉHO  
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ - PRACOVIŠTĚ PRAHA

STAŇTE SE NAŠIMI 
FANOUŠKY
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Oddělení vzdělávání ČLK
Lékařská 2, 150 30 Praha 5 
tel. 234 760 711, 234 760 710 
fax 257 220 618 
e-mail:  vzdelavani@clkcr.cz  
seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kurzům 
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace 
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastní-
ci 10 dnů před konáním kurzu. 
Věnujte pozornost zasílaným informa-
cím, neboť místo konání kurzu může 
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení. 
Obvyklý začátek víkendových kurzů: 
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána 
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky: 
viz informace na www.lkcr.cz

UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou 
 průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz     

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

70/20 Univerzita medicínského práva ČLK
IX. ročník 2020–2021 – forma výuky ONLINE
Právní kancelář ČLK pořádá další ročník Univerzity 
medicínského práva. 
Zahájení 24. 9. 2020, zakončení 24. 6. 2021
Podrobné informace na www.lkcr.cz, vzdělávání, kur-
zy ČLK

67/20 Nadměrná denní spavost – příčiny a řešení – 
ZRUŠENO 

51/20 Alergologie – opakování 
Datum: 24. 10. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč

vedením kvalifikovaného lektora MBSR se naučí jedno-
duché techniky vedoucí ke snížení stresu a aktivaci PNS. 
Zároveň si zkusí uvědomování si prožívání přítomnosti na 
úrovni tělesných, myšlenkových a emocionálních procesů. 
Tato cvičení snižují jak psychologické, tak fyziologické 
účinky stresu. Nedílnou součástí je i zpětná vazba a re-
flexe zkušeností. Účastníci obdrží pracovní sešit a audio 
nahrávky, aby mohli MBSR používat i po skončení kurzu.

68/20 Dětská hematologie
Datum: 31. 10. 2020
Místo: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Petr Smíšek

MUDr. Petr Smíšek
• Nejčastější příčiny anémie u dětí
• Odchylky počtu trombocytů u dětí
MUDr. Ester Zápotocká
• Koagupatie v dětském věku
MUDr. Martina Suková
• Neutropenie v dětském věku

55/20 Právní seminář ČLK
Právní problematika ve zdravotnictví z pohledu ústav-
ního soudce a právníků ČLK.
Datum: 5. 11. 2020, 9.30–17.00 hod.
Místo: Konferenční centrum Hotelu Grandior, Na Florenci 
29 / Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč člen ČLK, 3 500 Kč ostatní
Přednášející: JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního 
soudu
JUDr. Jan Mach – ředitel právní kanceláře ČLK
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, Mgr. Bc. Miloš Máca – práv-
níci ČLK

24/20 Základy rétoriky a rétorických dovedností 
Datum: 7. 11. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6

Účastnický poplatek: 2 000 Kč
Lektor: Jan Přeučil
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mlu-
vený projev. Kurz je úzce zaměřen na otázku správných 
řečnických dovedností a návyků. 

43/20 Praktická endokrinologie a obezitologie
Datum: 7. 11. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., ředitelka 
Endokrinologického ústavu, Národní 8,116 94 Praha 1

MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. 
• Tyreopatie dospělých a  dětí v  ordinaci praktického lé-

kaře
MUDr. Tereza Grimmichová, Ph.D. 
• Endokrinologie v kostce – kazuistiky
doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D. 
• Hyperandrogenní stavy
MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D.
• Primární hyperparatyreóza a  diferenciální diagnostika 

hyperkalcemie
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. 
• Obezita v ordinaci praktického lékaře
RNDr. Michala Vosátková 
• Laboratorní vyšetření v  endokrinologii – praktické as-

pekty
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. 
• Genetika v endokrinologii – přínos pro praxi

52/20 Alergologie – pokračování 
Datum: 7. 11. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Martin Fuchs 
Přednášející: Simona Bělohlávková, MUDr. Eva Vrbová, 
MUDr. Nina Benáková 

Odborný garant: MUDr. Martin Fuchs

Obor alergologie a klinické imunologie se týká 40 % popu-
lace. Přímo i nepřímo ovlivní až polovinu návštěv u PLDD 
a čtvrtinu u VPL. Pod tlak se dostává i gastroenterolog, 
dermatolog a ORL specialista. 
Kurz by měl přesunout kormidlo od molekulární imuno-
logie k praktickým otázkám každodenní péče o alergiky, 
resp. o znepokojivě narůstající imunopatologické stavy naší 
populace. Z koše budou taženy žetony astmatu, alergické 
rýmy, potravinové i lékové alergie, ale i ekzému a kopřivek. 
Mělo by dojít jak na moderní diagnostiku, tak i léčbu aler-
gie, včetně té biologické. 

35/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické 
praxi – ZRUŠENO 

33/20 Mindfulness-based stress reduction (MBSR) –  
pokračování
Datum: 24. 10. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný 
program snižování stresu, který vyvinul na konci sedm-
desátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě 
univerzity v Massachusetts. Využívá psychologický pojem 
všímavost (anglicky mindfulness). Cílem programu je po-
moci lidem lépe zvládat stresující podněty a různé projevy 
dlouhodobého stresu, jako je úzkost, deprese a vyčerpání. 
Část teoretická (doc. MUDr. Petr Zach, CSc.) 
Formou přednášek trvajících asi 1 hodinu jsou poslucha-
či seznámeni na odborné úrovni se základními principy 
organizace struktur CNS ve vztahu ke stresové regulaci. 
Část neuroanatomická se zaměřuje na moderní poznatky 
z oblasti zapojení limbického systému, utváření paměťové 
stopy a její modifikace, regulace spánkového cyklu a obecně 
neurohumorální regulace. Část psychologická se zaměřu-
je na v současné době aktuální propojení technik práce 
s tělem, dechem a myslí na fungování nervového systému 
a ovlivnění orgánových celků ve smyslu lepší koordinace. 
Část praktická (Mgr. Filip Štys) 
V praktické části semináře účastníci vyzkoušejí cvičení 
relevantní k předcházejícímu teoretickému výkladu. Pod 

2. LISTOPADU 2020 
Přednáškový večer Psychiatrické kliniky VFN a 1. 
LF UK 
Přednosta: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

VONDRÁČKŮV VEČER
Neinvazivní stimulační metody v psychiatrii

Koordinátor: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

1.  Albrecht J.: Zkušenosti s ambulantní aplikací ECT 
(5 min.)

2.  Buday J.: Prestimulace rTMS při aplikaci ECT (10 
min.)

3.  Mareš T.: Výzkum tDCS (5 min.)
4.  Doubek P.: Jasné světlo jako léčebný nástroj dušev-

ních poruch a jasné světlo jako součást života (20 min.)
5.  Kališová L.: Perspektiva dlouhodobé léčby schizo-

frenie (20 min.)
Diskuze: 30 min.

9. LISTOPADU 2020 
Přednáškový večer 2. chirurgické kliniky – kardio-
vaskulární 1. LF UK a VFN 
Přednosta: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

DIVIŠŮV VEČER
Současná chirurgická léčba nemoci koronárních 
tepen a jejich komplikací
Věnováno 50. výročí prvního aortokoronárního 
bypassu v ČR

Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

1.  Lindner J.: Vzpomínka na 50. výročí 1. bypassu v ČR 
(10 min.)

2.  Současná koronární kardiochirurgie v kazuistikách
Grus T.: Hybridní revakularizace (15 min.)
Prskavec T.: Miniinvazivní přístupy v revakularizaci 
(15 min.)
Špunda R.: Aneurysma koronárních tepen (15 min.)
Diskuze: 30 min.

16. LISTOPADU 2020 
Slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze

VEČER UNIVERZITY KARLOVY  
K 17. LISTOPADU
Univerzita Karlova v mezinárodních vztazích 2020

Přednášející: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

23. LISTOPADU 2020
Přednáškový večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

EISELTŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

1.  Trněný M.: Úvod (5 min.)
2.  Otáhal P.: Imunitní systém a nádory (15 min.)
3.  Kořen J.: Inhibitory imunitních kontrolních bodů 

v hematologii (15 min.)
4.  Klener P.: Bispecifické protilátky v  hematologii  

(15 min.)
5.  Polgárová K.: T lymfocyty s chimérickými antigenními 

receptory (15 min.)
 
30. LISTOPADU 2020
Přednáškový večer Urologické kliniky  
1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

HRADCŮV VEČER
Aktuality z andrologie

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

1.  Hanuš T.: Úvod (10 min.)
2.  Sedláček J.: Varikokéla – problematika nejen dětí a do-

spívajících (15 min.)
3.  Drlík M.: Kryptorchismus (15 min.)
4.  Zámečník L.: Novinky v diagnostice a léčbě mužské 

infertility (20 min.) 
Diskuze: 30 min.

7. PROSINCE 2020 
Slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze

THOMAYEROVA PŘEDNÁŠKA
Antibiotika a hrozba narůstající rezistence

Přednášející: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

14. PROSINCE 2020
Předvánoční večer Spolku českých lékařů v Praze

PŘEDVÁNOČNÍ VEČER SČL

Hudba je jako sen. Ten, který neslyším. (Ludwig van 
Beethoven)
Přednášející: PhDr. Jiří Vejvoda 
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Přednáška s kulturním programem a malým po-
hoštěním.

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Listopad–prosinec 2020 , 17.00 hodin, Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského  
předpisu ČLK č. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity.

Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro 
studenty 1. LF UK Praha.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.        
vědecký sekretář  
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.        
předseda
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• Léková alergie
• Alergie na jed blanokřídlého hmyzu
• Alergie na červené maso
• Anafylaxe a mastocytóza
• Kožní alergie, co se nevešlo, a ještě něco navíc
• Alergie s primárním postižením GIT (eozinofilní entero-

patie, EoE, FPEIS aj.)
• Zlatý standard diagnostiky – expoziční testy v alergologii

79/20 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 7. 11. 2020
Forma výuky: ONLINE
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické ku-

řácké situace, identifikace s nekuřáctvím
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropi-

on, vareniklin
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Jak vést motivační rozhovor s kuřákem
MUDr. Veronika Javůrková
• Kouření a onkologičtí a psychiatričtí pacienti, těhotné
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kouření a hmotnost
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, spe-

cializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Pán-
ková, Ph.D., MUDr. Veronika Javůrková
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů 

23/20 Odpolední seminář
Datum: úterý 10. 11. 2020 16.30–18.00 hod.
Místo konání: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka odborného programu: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 

• Digitální demence
• Přínosy a především rizika moderních technologií
• Společenské dopady aneb jiná generace, též navazující 

nutné změny ve výuce mediků a v práci lékařů
• Human enhancement
• Tělesné i duševní vylepšování lidí. Historické ohlédnutí 

a proměny ideálu krásy
• Rizika pro osobní identity i pro kohezi společnosti (ztrá-

ta pestrosti, zvýhodnění „krásných“ lidí na trhu práce, 
propad těch, kteří nechtějí nebo si nemohou dovolit zá-
kroky estetické chirurgie)

75/20 Nové trendy v terapii idiopatických střevních 
zánětů
Datum: 12. 11. 2020, 14.00–17.00 hod.
Místo: Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 
913/12, Praha 1
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

37/20 Strabismus
Datum: 14. 11. 2020
Místo: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Náplní je získat všeobecný přehled dané problemati-
ky v dětském i dospělém věku. Je určen především pro 
oftalmology, ale i pediatry a neurology zajímající se o st-
rabismus. Školicí kurz doplňuje v jednotlivých okruzích 
příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství, čímž slouží 
k předatestační přípravě mladých oftalmologů, především 
se jedná o rozšířenou fotodokumentaci.
• Vyšetřovací metody

• Typy dynamického a paralytického strabismu
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti
• Chirurgická terapie
• Součástí kurzu je možnost pro zúčastněné stáhnout tyto 

okruhy, budou na úložišti dat.

76/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 19. 11. 2020
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4 – Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1 200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD Praha 4 – Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je závěrečný test, po jehož úspěšném 
absolvování získá posluchač certifikát, že ovládá základní 
dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním 
sále, a též možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v pe-
rinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. 
Kurz bude veden formou workshopu.

82/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické 
praxi – ONLINE 
Datum: čtvrtek 19. 11. 2020 od 16.00 do 19.00 hod.
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika 
infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice na Bulovce, 
Katedra infekčních nemocí IPVZ
Lektoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., MUDr. Marek 
Štefan, MBA, MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

71/20 Akutní stav v ordinaci praktického lékaře
Datum: 26. 11. 2020, 13.30–17.40 hod.
Místo: GRANDIUM HOTEL PRAGUE, Politických vězňů 
93/12, Praha 1
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., MUDr. 
Josef Štolfa

25/20 Pediatrie – donošený novorozenec
Datum: 28. 11. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Marcela Křížová a Bc. Jana Kollarová 
Seminář bude zaměřen na aktuální problematiku v oblasti 
péče o donošeného novorozence (změny v přístupu k řešení 
hyperbilirubinemií, novinky v kojení, komfort novorozen-
ce, péče o hraničně zralého novorozence apod.).

49/20 Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve zdravot-
nictví) 
Datum: 28. 11. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5 
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Pokud si manažeři neuvědomují, že každý člověk, kterého 
řídí, je originál se svými jedinečnými pocity, názory a vlast-
nostmi, nemohou dlouhodobě ve své funkci uspět. A to platí 
i ve zdravotnickém managementu. Účastníci semináře 
získají informace o svém vlastním osobnostním typu, v dal-
ší části programu pak také o všech dalších osobnostních 
typech, které mohou reprezentovat jejich podřízení. To 
jim v jejich manažerské praxi pomůže k lepšímu pochopení 
názorů a postojů jejich podřízených a usnadní jim práci 
s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci, 
postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí.

77/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 3. 12. 2020
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4 – Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1 200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD Praha 4 – Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 

aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je závěrečný test, po jehož úspěšném 
absolvování získá posluchač certifikát, že ovládá základní 
dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním 
sále, a též možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v pe-
rinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. 
Kurz bude veden formou workshopu.

30/20 Dětská gastroenterologie
Datum: 5. 12. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana 
Čopová
• Žloutenka jako příznak
• Neprospívání – jedna z nejzamotanějších diagnóz
• Není nic jednoduššího než zácpa. Opravdu?
• Když bolí bříško

39/20 Prevence funkčních poruch pohybového ústrojí
Datum: 12. 12. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
V  případě bolestivých stavů pohybového ústrojí hrají 
roli endogenní faktory (držení těla, vývojová kineziolo-
gie, hluboký svalový stabilizační systém, hypermobilita 
a dysbalance svalové) a exogenní faktory (zevní prostředí, 
např. sedavý způsob života). Správná funkční diagnostika 
a edukace pacienta přispívá k prevenci recidiv bolestivých 
stavů. I když zaručená „kuchařka“ a cvik „vyprošťovák“ 
nemohou být pro každého univerzální. Kromě edukace 
správných pohybových návyků je třeba provádět indivi-
duální analýzu postury a pohybových programů. Kurz je 
určen k individuální analýze funkčních bolestivých stavů 
hybné soustavy.

57/20 Mindfulness výcvik pro lékaře – online 
Praktický 8týdenní program zaměřený na zklidnění 
mysli, redukci stresu a více spokojenosti v životě.
Datum: od 6. 10. do 24. 11., vždy od 16.00 do 18.00 hod.
Délka: 2 hodiny

Počet kreditů: za každou lekci 2 kredity, účastníci obdrží 
souhrnný doklad
Účastnický poplatek: 2 600 Kč
Lektorka: Ing. Marcela Roflíková, MBA, s praxí v ČR ve 
vedení tohoto programu od roku 2015
Český mindfulness institut

Poznámka: z každé lekce obdržíte zadání na domácí praxi, 
která je součástí programu. Proto případná neúčast na lekci 
není překážkou k zaregistrování se do programu. 
Celosvětově standardizovaný formát mindfulness 
výcviku.
8 dvouhodinových setkání v 8 týdnech.
Skripta a audio nahrávky pro podporu domácí praxe.
Věděli jste, že mindfulness můžete rozvíjet i u svého oblí-
beného šálku kávy? V ordinaci. Uprostřed chaosu běžného 
dne. A tím přispívat ke své větší životní spokojenosti.
Co vás ve výcviku čeká?
Lépe pochopíte fungování své mysli.
Naučíte se, jak žít více v přítomnosti. (Podle výzkumů je 
to něco mezi 20–50 % času, kdy jsme ve svých životech 
přítomni, tj. vědomi si toho, co právě děláme, jak se u toho 
cítíme, ten zbytek žijeme v určité fikci. Plánujeme „co by 
kdyby“, nebo se obracíme stále do minulosti. Ale naše životy 
se dějí právě teď.) 
Naučíte se odpojovat některé svoje autopilotní reakce, 
nereagovat na všechno hned.
Objevíte zdroje laskavosti k sobě i k druhým.
Naučíte se být všímavější ke svému okolí, lépe vycházet 
s druhými.
Budete sdílet svoje zkušenosti s ostatními účastníky vý-
cviku, čímž se budete inspirovat a zároveň můžete inspi-
rovat ostatní. 
Mezi jednotlivými lekcemi budete provádět tzv. formální 
a neformální cvičení doma, v práci, zkrátka ve svém životě.

73/20 AKADEMIE LÉKAŘSKÉ NĚMČINY – ZRUŠENO 

PŘIPRAVUJEME

10. konference ČLK „Etika a komunikace v medicíně“
NADĚJE V MEDICÍNĚ
Místo konání: Congress and Wellness Hotel Olšanka, 
Praha 3, Táboritská 23/1000, PSČ 130 00
Datum: 3. prosince 2020
Číslo akce: 80/20

SERVIS

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
přijme

LÉKAŘE NEUROLOGA - ZÁSTUPCE PRIMÁŘE
neurologického oddělení.
Nabízíme:

zajímavou a smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti s ambulantním i lůžkovým  
provozem včetně JIP – oddělení je hlavní součástí Centra vysoce specializované péče  
o pacienty s iktem pro spádovou oblast s cca 160 000 obyvatel,
nástupní hrubou mzdu od 80 000 Kč, stabilizační odměnu 200 000 Kč,
služební byt s příspěvkem na nájemné,
služební automobil i pro soukromé účely,
pracovní poměr na dobu neurčitou,
čtvrtletní výkonnostní příplatky, 5 týdnů dovolené, výhodné a chutné závodní stravování,  
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, benefitní kartu,  
slevu 10 % v nemocniční lékárně,
maximální podporu osobního rozvoje a dalšího vzdělávání,
erudovaný a spolehlivý pracovní tým, 
příjemné pracovní prostředí v nemocnici v podhůří Krkonoš,
život i práci v malebném městě se silným geniem loci, s bohatými možnostmi kulturního  
i sportovního vyžití.

Odborné a osobnostní předpoklady:
specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. v oboru neurologie,
nadšení pro obor a jeho rozvoj v rámci nemocnice,
schopnost vedení týmu, smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.

V případě zájmu prosím kontaktujte: 
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. 
tel. +420 776 069 842, +420 499 866 101, e-mail: prochazka.miroslav@nemtru.cz        
www.nemtru.cz/oddeleni-ambulance/neurologie
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Do zavedené ordinace v Praze 6 přijmeme PLDD s atestací 
na plný či částečný úvazek. Zkušená sestra, bez admi-
nistrativy, zástupy zajištěny. Velmi přátelský kolektiv. 
Kontakt: 606  706  333, d.pauknerova@zdravotni-
sluzbymarjanka.cz
Přijmeme lékaře/ku v  oboru neurologie na naše poli-
kliniky v Brně a Nepomuku (Plzeňský kraj), zkušenosti 
s  EEG výhodou. Nabízíme: flexibilní úvazek, zajíma-
vé mzdové ohodnocení, podporu vzdělávání, osobní 
přístup, zázemí polikliniky, zaměstnanecké benefity  
(5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, volno na vzdělá-
vání atd.). Kontakt: Vlastimil Král, 733 679 555, karie-
ra@mediclinic.cz 
Přijmeme lékaře/ku v oboru vnitřní lékařství na naše 
polikliniky v Brně (plný/částečný úvazek) a Nepomuku 
u  Plzně (částečný úvazek). Nabízíme zajímavé mzdové 
ohodnocení, podporu vzdělávání, přátelský kolektiv, 
zázemí polikliniky, zaměstnanecké benefity. Kontakt: 
Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz 
Hledáte uplatnění jako praktický lékař/ka pro děti 
a  dorost/pediatr a  preferujete ambulantní provoz? 
Máme pro Vás na výběr z  lokalit: Bolatice (Opava), 
Ostrava, Pozořice u  Brna, Praha (H. Měcholupy, Kyje), 
Říčany u Brna, Teplice. Dále nabízíme rezidenční místa 
v  oboru pediatrie – Praha, Královéhradecký a  Jihomo-
ravský kraj. Neváhejte se nám ozvat! Nabízíme: nad-
standardní mzdové ohodnocení, zaměstnanecké bene-
fity, akreditovaná pracoviště, zajištění specializačního 
vzdělávání v oboru i dalšího vzdělávání, osobní přístup, 
podpora při chodu ordinace, minimum administrativy 
při práci. Kontakt: Vlastimil Král, 733  679  555, karie-
ra@mediclinic.cz 
Hledáte uplatnění jako všeobecný praktický lékař/
ka? Máme pro Vás na výběr z lokalit: Aš, Jihlava, Louny, 
Most, Vrdy (okr. Kutná Hora). Nabízíme: nadstandardní 
mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, akredi-
tovaná pracoviště, zajištění specializačního vzdělávání 
v  oboru i  dalšího vzdělávání, osobní přístup, podpora 
při chodu ordinace, minimum administrativy při práci. 
Kontakt: Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@medic-
linic.cz 
Hledáme lékaře do domova seniorů v  blízkém oko-
lí Moravských Budějovic na 4–5 hod týdně, odměna  
950 Kč/hod. čistého. Pro lékaře z oborů VPL, interny, 
ARO apod., přivýdělek při práci v  ordinaci, nemocnici, 
na MD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
773 545 225 
Hledám odborného zástupce pro ordinaci VPL (s.r.o.) 
– pouze formální zástupce ve vztahu k  úřadům, niko-
li garant pro neatestovaného lékaře. Kontakt: info@
avimedic.cz 
Do trvalého prac. poměru přijmu lékařku/lékaře s ates-
tací (i  bez) VPL do rodinné ordinace v  Chlumci nad 
Cidl., ambul. přístrojově plně vybavená, elektron. doku-
mentace, mám akreditaci pro zákl. kmen i  specializaci 
VPL, více osobně. Kontakt: drchlumec@seznam.cz 
Přijmu praktického lékaře na plný úvazek do moderní 
ordinace v Praze 22, nadstandardní plat, bonusy, příspě-
vek na vzdělávání, pracovní doba dle dohody, šikovná 
sestra, nástup od 1.1.2021. Kontakt: 775 044 440, ordi-
nace-vpl@centrum.cz 
Hledám PLDD na částečný úvazek do nové ordinace 
v  Praze 9, milá, velmi zkušená, samostatná sestřička, 
plat respektuji podle Vašich představ, nástup možný 
ihned! Kontakt: 775 283 513
Hledám alergologa na částečný úvazek do nové ordina-
ce v Praze 9, milá, velmi zkušená, samostatná sestřička, 
plat respektuji podle Vašich představ, nástup možný 
ihned! Kontakt: 775 283 513
Lékař radiodiagnostika – Palas Athéna, klinika jedno-
denní chirurgie, hledá lékaře/ku na radiodiagnostické 
oddělení na plný nebo částečný úvazek. Pracoviště 
Praze 4 – Jižní Město. Provádíme skiagrafická vyšetře-
ní, sonografie a  magnetickou rezonanci končetinových 
kloubů a  páteře. Nabízíme výborné finanční ohodno-
cení, zaměstnanecké benefity a přátelský přístup. Web: 
www.palas-athena.cz, tel.: 608 906 668, e-mail:  
ernestova@palas-athena.cz 
Do ordinace praktického lékaře v  Mníšku pod Brdy  
(15 min od Prahy) hledáme lékaře na 3–5 dní, nadstan-
dardní platové podmínky, v případě potřeby sl. automo-
bil, akreditované pracoviště. Kontakt: 602 650 312, eva.
olexova@genecare.cz 
NZZ Psychiatrie Praha hledá psychiatra s atestací či po 
základním kmeni na plný nebo i  zkrácený úvazek. Po-
skytujeme rozšířenou psychiatrickou péči a rovněž psy-
chodiagnostiku a ind. i skup. psychoterapie hrazené ZP. 
Kontakt: info@psychiatrie-praha.cz, 604 864 834 

Moderně zařízená a  plně funkční ordinace v  Neratovi-
cích (dojezd od Prahy cca 30 min.). Hledáme praktické-
ho lékaře na plný či částečný úvazek. Mzda 90 000 Kč  
netto měsíčně při plném úvazku 30 hodin týdně (mož-
nost rozložení do 4 pracovních dnů). Zajistíme Vám 
přátelské pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, 
milou a ochotnou sestřičku, maximální podporu týkající 
se administrativy, 5 týdnů dovolené, účast na školeních, 
kurzech a  podporu v  dalším vzdělávání. Nástup ihned. 
Kontakt: 773 545 225, personalni@vseobecnylekar.
cz
Hledáme VPL do nově zrekonstruovaná ordinace 
v  Hodkovicích nad Mohelkou a  do domova seniorů cca 
20 minut od Liberce. Pro lékaře s atestací VPL celková 
odměna 88 000 Kč netto/měs. při 36 hod./ týden. Ná-
stup ihned. Pojďte si odpočinout od ruchu velkoměsta 
do krásné ordinace s minimem administrativy. Ordinač-
ní hodiny si můžete nastavit tak, jak Vám to vyhovuje.  
5 týdnů dovolené. Vaše další vzdělávání rádi podpoříme. 
Také pro kolegy v  předatestační přípravě nebo z  oborů 
ARO, interních apod. Kontakt: 773 545 225, e-mail: per-
sonalni@vseobecnylekar.cz 
Věříte, že praktický lékař je i  lékařem duše? Zajímá 
Vás psychosomatika? Tak právě Vás hledáme do nové 
ordinace v  Českých Budějovicích. Věříme, že se dá pro-
pojit moderní praxe praktického lékaře s přírodní a psy-
chosomatickou medicínou. Naši lékaři mají: svobodnou 
volbu svých ordinační hodin, nezávislost v rozhodování, 
k dispozici jsou naši smluvní konziliáři a specialisté z řad 
zkušených praktiků. Podpůrný tým, který přebírá péči 
o komunikaci s pojišťovnou či úřady. Podporu ve vzdělá-
ní, publikační činnosti i  výzkumu (vzdělávací semináře 
i konference jsou plně hrazené). Práci možno na částečný 
úvazek. Mzdová odměna při plném úvazku pro atestova-
ného lékaře 65 000 Kč netto měsíčně. Vhodné i pro lékaře 
v předatestační přípravě, odborný dohled zajistíme. Kon-
takt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Do ordinace VPL v  lyžařském středisku Pernink, 
25 minut od Karlových Varů, hledáme praktického 
lékaře. Nabízíme služební byt, samostatnou práci, 
podpůrný tým, podporu smluvních konziliářů a  spe-
cialistů. Naši lékaři mají: nadstandardně přístrojově 
vybavené ordinace, svobodnou volbu ordinačních 
hodin, podporu ve vzdělání, publikační činnosti 
i  výzkumu (vzdělávací semináře i  konference jsou 
plně hrazené a  neomezené počtem dnů). Možnost 
plného či částečného úvazku. Mzdová odměna při 
plném úvazku pro atestovaného lékaře 70 000 Kč  
čistého měsíčně, nástup 1.1.2021. Kontakt: personal-
ni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře/lékařku do domova seniorů v  Kutné 
Hoře na 10 hod. týdně, odměna 950 Kč/hod. čistého. Pro 
lékaře z  oborů VPL, interních, ARO apod. i  jako při-
výdělek (při práci v ordinaci, nemocnici, MD). Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Hospic Malovická hledá lékařku/lékaře na plný nebo 
částečný úvazek. Poskytujeme služby paliativní me-
dicíny pro terminálně nemocné. Kontakt: 725 424 753, 
heller.mba@seznam.cz 
Zavedená psychiatrická ambulance v Praze přijme psy-
chiatra či lékaře v  přípravě v  oboru psychiatrie. Mož-
nost celého i  částečného úvazku. Výhodné podmínky 
a  možné benefity. Tým spolupracujících lékařů a  pod-
půrný personál. Kontakt: psordinace@gmail.com 
Do zavedené akreditované ordinace VPL v  Praze-vý-
chod, 10–15 min z  Letňan, hledáme kolegu na 20–25 
hodin týdně, mzda 70  000 Kč hrubého, 6T dovolené, 
zkušená, ochotná sestra, fér jednání. Nutná alespoň 
minimální praxe v ordinaci. Kontakt: SMS 608 296 966 
Do ordinace praktického lékaře v  Mníšku pod Brdy 
hledáme lékaře na 3–5 dní, nadstandardní platové pod-
mínky, v případě potřeby služební automobil, akredito-
vané pracoviště. Kontakt: 602 650 312, eva.olexova@
genecare.cz 
Městská poliklinika Praha přijme do svého kolektivu 
všeobecného praktického lékaře pro dospělé s  ates-
tací. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Nabízíme 
zavedenou ordinaci v  centru Prahy, přátelský kolektiv, 
zaměstnanecké stravování a  příspěvek na vzdělávání. 
Své CV prosím zasílejte: d.studena@prahamp.cz, 
222 924 214 
Zavedená interní ambulance v  Ostravě hledá atesto-
vaného interního lékaře/lékařku. Možný i  zkrácený 
úvazek. Nástup možný ihned nebo dohodou. Kontakt: 
702 276 702, funferova@ambicare.eu 
Hledáme VPL (i  před atestaci) do vybavené akredi-
tované ordinace u  Kladna. Nástup, úvazek, finanční 
ohodnocení dle dohody. Minimum administrativy, milá 
klientela, velmi schopna sestra, školení dle požadavku. 
Kontakt: info@emotmedico.cz 
Praktický lékař pro dospělé a  pro pracovnělékař-
ské služby. Do naší ordinace v  Olomouci hledáme 
lékaře, jehož náplní práce bude poskytování pre-
ventivní a  léčebné péče a  provádění pracovnělékař-
ských prohlídek. Možnost registrace klientů. Jedná 
se o  ordinaci pracovního lékařství přímo u  klienta 
nebo o  spolupráci v  rámci naší zavedené moderní 
ordinace v  centru Olomouce. Nabízíme spolupráci 
na pracovní smlouvu, popřípadě DPP. Možnost zkrá-
ceného i  plného úvazku. Záleží na domluvě. Dále 
nabízíme podporu odborného růstu, nadstandardní 
lékařskou péči pro zaměstnance a  rodinné příslušníky,  
5 týdnů dovolené, 2 zdravotního volna a další zajímavé 
benefity. Více informací o  společnosti TeamPrevent-

-Santé naleznete zde: www.teamprevent-sante.
cz. Pro další dotazy nás prosím kontaktujte na e-mail: 
jobs@teamprevent.cz nebo na telefonním čísle 
+420 606 658 939
Hledáme VPL do zavedené ordinace v Ostravě. Nabízí-
me čistou mzdu ve výši 55 000–75 000 Kč, 5 týdnů dovo-
lené, možnost volby úvazku. Očekáváme aktivní přístup, 
chuť do práce, zodpovědnost, týmovou spolupráci. Kon-
takt: 721 260 511, em.med.poruba@gmail.com 
Městská poliklinika hledá lékaře a  sestry na Protialko-
holní záchytnou stanici v  Praze na Bulovce. Nabízíme 
práci na plný či částečný úvazek nebo DPČ v nepřetrži-
tém 12hodinovém provozu, nástup dle dohody, zajímavé 
finanční ohodnocení, příspěvek na stravování a další be-
nefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail: d.studena@
prahamp.cz, tel. 222 924 214
Přijmeme lékaře oftalmologa (s atestací nebo se základ-
ním kmenem) do akreditované oční ambulance v Šum-
perku. Nabízíme úvazek 1,0 nebo 0,8, spolupráci optome-
tristy, moderní vybavení včetně OCT. Plat až 120 000 Kč  
měsíčně. Také je možné stát se podílníkem ambulance 
za individ. finančních podmínek. Kontakt: 608 840 531,  
e-mail: optomedic@seznam.cz 
Zavedená interní ambulance v Týně nad Vltavou hledá 
atestovaného interního lékaře/lékařku. Možný i  zkrá-
cený úvazek. Dobré platové ohodnocení, služební byt. 
Požadujeme profesionální přístup. Nástup možný ihned 
nebo dohodou. Kontakt: 702 276 702, funferova@am-
bicare.eu 
Zavedená gynekologická ordinace v  městské části 
Praha 4-Nusle hledá atestovaného lékaře/lékařku gyne-
kologie. Možný i zkrácený úvazek. Dobré platové ohod-
nocení. Nástup možný ihned nebo dohodou. Kontakt: 
702 276 702, funferova@ambicare.eu 
Zavedená interní ambulance v  Tišnově u  Brna hledá 
atestovaného interního lékaře/lékařku. Možný i  zkrá-
cený úvazek. Dobré platové ohodnocení, služební byt. 
Požadujeme profesionální přístup. Nástup možný ihned 
nebo dohodou. Kontakt: 702 276 702, funferova@am-
bicare.eu 
Přijmeme očního lékaře/ku do ambulance v  Lysé n. 
L. Nabízíme: pružnou pracovní dobu dle vl. možností, 
libovolný pracovní úvazek, nadstandardní ohodnocení, 
práce v  týmu s  optometristou, 1x ročně brýle zdarma, 
možnost dopravy do/z  Lysé. Požadujeme: pro klient-
ský přístup. Kontakt: ordinace.ocni@gmail.com,  
603 119 002 
Do akreditované ordinace praktického lékaře Praha 5 
hledám lékaře na 2 nebo 3 dny v týdnu, převzetí do 3 let. 
Kontakt: 603 585 081 
Česká rodinná lékařská společnost provozující praxi 
VPL hledá lékaře do domova seniorů kousek od Liber-
ce. Pracovní doba dle dohody v  rozsahu 6 hodin týdně. 
Vhodné pro lékaře VPL, INT, GER, ARO apod. Nabízíme 
individuální přístup, tým konziliářů, možnost vzdělává-
ní v oboru VPL, 950 Kč/hod. čistého. Nástup dohodou. 
Kontakt: 608 763 664, personalni@vseobecnylekar.
cz 
Hledáme laboratorního asistenta na centrální příjem 
pro pracoviště v  Praze 3, požadujeme: vzdělání v  obo-
ru laboratorní asistent, nabízíme: 6 týdnů dovolené, 
stravenky, MultiSport. Kontakt: klima@ceslab.cz,  
778 428 633 
Hledáme zdravotního laboranta imunologie v  Praze 
3, 6 týdnů dovolené, stravenky, MultiSport, vzdělání 
v  oboru laborant nebo laboratorní asistent. Kontakt: 
klima@ceslab.cz, 778 428 633 
Hledám na dva dny v  týdnu dětského alergologa do 
ordinace PH6, zajímavé finan. podmínky. Kontakt:  
739 377 875 
Koupím ordinaci praktického lékaře v  Praze a  okolí. 
Preferuji rychlé a  konstruktivní jednání. Kontakt: me-
dicaloffices@seznam.cz, 731 421 779 
Koupím nebo postupně převezmu ordinaci VPL v  Pl-
zeňském kraji. Rychlé jednání. Kontakt: ordinace-
-vpl@centrum.cz, 775 044 440
Do ordinace praktického lékaře v  Mníšku pod Brdy  
(20 min od Phy, skvělá dostupnost) hledáme lékaře na 
3–5 dní, nadstandardní platové podmínky, v  případě 
potřeby služební automobil, akreditované pracoviště, 
vhodné i pro absolventy. Kontakt: 602 650 312, eva.ole-
xova@genecare.cz 
Do psychiatrické ambulance v  Praze 6-Břevnov hle-
dám psychiatra na 1/2 den či 1 den v  týdnu. Výhodné 
finanční podmínky, individuální domluva, vstřícné jed-
nání. Kontakt: ordinace@medmarou.cz, 733 786 071 
Přijmu atestovaného psychiatra do své ordinace v Čes-
kých Budějovicích na jakýkoli částečný úvazek (1/2 den 
až 3 dny v  týdnu). Kontakt: 605 841 027, marrou@se-
znam.cz 
Hledáme praktického lékaře na 2–4 dny v  týdnu do 
zavedené ordinace VPL v  Praze 4. Nabízíme 500 Kč 
netto/hod., ordinační hodiny dle vlastní potřeby, přá-
telské prostředí. Kontakt: 778 750 539, lekarpraha4@
gmail.com 
Do psychiatrické ordinace v Praze 5 a 8 hledáme lékař-
ku/lékaře s  atestací či po zákl. kmeni. Spolupracujeme 
s klinickou farmaceutkou, účast na reformě psychiatrie. 
Nabízíme zázemí s  recepcí/sesternou, pravidelnou su-
pervizi, dobré platové podmínky. Úvazek dle potřeby, 
možnost prac. poměru. Kontakt: 777  679 011, info@
mkpsychiatrie.cz 

Atestovaná lékařka hledá částečný úvazek v oboru VPL 
v Praze s možností převzetí (odkoupení) ordinace VPL. 
Atestace z  interny a  VPL. Za nabídky děkuji. Kontakt: 
prahalekar@centrum.cz 
Záchranná služba ASČR Zbraslav přijme lékaře výjez-
dových skupin zdravotnické záchranné služby a pro pře-
voz pacientů neodkladné péče, možnost práce na úvazek 
nebo na DPČ. Kontakt: personalista@samaritani.cz,  
731 672 694 
Přijmeme atestovaného očního lékaře/lékařku pro naši 
kliniku v  centru Prahy 1. Ordinace je vybavena OCT, 
HRT, HEP, UZV. Nabízíme služební byt vedle kliniky, 
příp. je možné stát se podílníkem ambulance za individ. 
fin. podmínek. Kontakt: 724 169 834 
Do ordinace v  Praze 4 přijmu dentální hygienistku. 
Kontakt: 739 377 875 
Nabídka externí spolupráce pro lékaře/ku psychiatra 
s atestací nebo před, konzil. návštěvy alzheimercentum, 
individ. výběr, práce z domova, komplexní admin. pod-
pora, malá čas. náročnost, odměna za zařízení + bonus, 
dle výběru. Kontakt: 601 304 484 
Příležitost pro kolegu/ni psychiatra do zavedené ordi-
nace se sestrou v Praze 8 nebo Mělníku, kolegiální pří-
stup, individuální nastavení úvazku, při 1,00/40 h/týd. 
Po–pá, nástup. mzda 80 000 Kč, prac. smlouva. Kontakt: 
608 052 214 
Hledáme praktického lékaře pro dospělé 3x týdně, poz-
ději možno praxi rozšířit, Řevnice. Nejsme řetězec, fun-
gujeme 27 let. Kontakt: www.ambulancerevnice.cz,  
603 233 873 
Do ordinace praktického lékaře v  Praze 6 přijmu lé-
kaře/lékařku se zájmem o  práci v  oboru. Dle domluvy 
na plný či částečný úvazek. Vhodné též pro kolegy v pří-
pravě, jedná se o akreditované pracoviště. Kontakt: vpl.
praha6@gmail.com 
Hledáme atestovaného všeobecného praktického lé-
kaře do moderní ordinace v  Teplicích. Zajistíme Vám 
přátelské pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, 
ochotnou sestřičku a  maximální podporu týkající se 
administrativy. Měsíční odměna 80 000 Kč čistého. 
Nástup 01/2021. Kontakt: 608 763 664, personalni@
vseobecnylekar.cz 
Do akreditované ordinace VPL v  Kaplici (20 minut od 
Českého Krumlova) přijmeme lékaře v  předatestační 
přípravě. Odborný dozor/dohled je zajištěn. Nabízíme 
maximální podporu při dalším vzdělávání, uvolnění 
na stáže, podpůrný tým, svobodnou volbu ordinačních 
hodin i  výši úvazku. Při plném úvazku odměnu 50 000 
Kč netto měsíčně (s ukončeným kmenem), resp. 35 000 
Kč netto měsíčně (absolvent, s  ukončenou stáží na in-
terně). Nástup dohodou. Kontakt: 608 763 664, perso-
nalni@vseobecnylekar.cz 
Zajímá Vás přírodní a psychosomatická medicína? Do 
moderní ordinace na Praze 3 přijmeme praktického 
lékaře otevřeného i  netradičním způsobům léčby. 
Pozice je vhodná i  pro uchazeče v  předatestační pří-
pravě, odborný dozor/dohled je zajištěn. Ordinace 
neposkytuje závodní péči. Vybavení: EKG, CRP, TK 
holter. Naši lékaři mají: administrativní podpůrný 
tým, smluvní konziliáře a specialisty z řad zkušených 
praktiků, podporu ve vzdělávání. Odměna 500 Kč/ 
/hod. čistého. Nástup: 10/2020. Kontakt: 608 763 664,  
personalni@vseobecnylekar.cz 
Renomovaná lékařská společnost provozující praxi VPL 
přijme lékaře do domova seniorů v  krásném regionu 
Broumovsko. Týdenní úvazek 3 až 8 hodin. Vhodné i pro 
lékaře z jiných oborů. Odměna: 950 Kč/hod. Nástup na 
podzim. Kontakt: 608 763 664, personalni@vseobec-
nylekar.cz 
Rodinná česká lékařská společnost provozující praxi 
VPL hledá lékaře do domova seniorů poblíž Pelhřimo-
va. Pracovní doba dle dohody v  rozsahu 6 až 12 hodin 
týdně. Vhodné pro lékaře VPL, INT, GER, ARO apod. 
Nabízíme přátelské prostředí, tým konziliářů, možnost 
vzdělávání v oboru VPL, 950 Kč/hod. čistého. Nástup na 
podzim. Kontakt: 608 763 664, personalni@vseobec-
nylekar.cz 
Moderně zařízená a  plně funkční ordinace v  blízkosti 
Opavy hledá praktického lékaře. Pojďte si odpočinout 
od ruchu velkoměsta do ordinace s  minimem adminis-
trativy, kde si můžete plně nastavit ordinační hodiny 
i  výši úvazku dle Vašich představ. Při plném úvazku  
(30 hodin týdně) odměna 70 000 Kč netto měsíčně. Ná-
stup možný ihned. Kontakt: 608 763 664, personalni@
vseobecnylekar.cz 
Neurologická ordinace Praha 4 Zárubova přijme do 
svých řad lékaře neurologa na zkrácený úvazek. Nabízí-
me dobré platové podmínky, skvělý kolektiv. V  případě 
zájmu volejte MUDr. Andrea Folaufová 607 558 624 
Masarykovo sanatorium Dobříš přijme do svého týmu 
lékaře s  atestací I. stupně nebo kmenem. Jsme ekono-
micky stabilní a  moderní zařízení typu LDN s  velmi 
dobře vybavenou rehabilitací. Výborné dopravní spo-
jení z  Prahy. Nabízíme: stabilitu zaměstnání, mzdu  
87 000 Kč hrubého včetně pravidelných měsíčních od-
měn, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, Flexi Passy, 
Multisport karty, příspěvek na penzijní/životní pojiš-
tění a  další benefity. Nástup a  výše úvazku dle dohody. 
Kontakt: prim.stork@medi-help.cz, 318 541 229 
Nabízím práci v  pediatrické ambulanci Brandýs n. L, 
na 3 dny v  týdnu pro začínající kolegyni (zastoupím za 
dobu MD), později i  převzetí ambulance. Možnost za-
učení v homeopatii. Kontakt: 606 476 127 (po 17.00h) 

Inzerce
Příjem řádkové inzerce:
www.clkcr.cz
sekce Pro lékaře 
– Inzerce 
– Zadat inzerci

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího měsíce.
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Nabízíme práci lékaře v  centru asistované reprodukce 
GYNEM. Jsme rodinná firma s  mnohaletou zkušeností 
v  oboru se zaměřením jak na českou, tak i  zahraniční 
klientelu. Máme skvělý kolektiv a  moderní pracovní 
prostředí. Hledáme lékaře s  atestací v  oboru gyneko-
logie a  porodnictví. AJ či NJ výhodou. Možné zaško-
lení v  oboru. Plný či částečný úvazek. Kontakt: info@
gynem.cz
Do ordinace praktického lékaře v  Mníšku pod Brdy 
hledáme lékaře na 3–5 dní, nadstandardní platové 
podmínky, v případě potřeby služební automobil, akre-
ditované pracoviště, vhodné i  pro absolventy. Kontakt:  
602 650 312 
Přijmu ortopeda do ambulance na polikliniku Praha 10, 
na DPP, vše dle dohody. Kontakt: 737 935 359 
Zavedená neurologická ambulance v  Praze 4, Mich-
nova 1622/4, hledá rehabilitačního lékaře na částeč-
ný úvazek nebo na DPP. Nabízíme zajímavé finanční 
ohodnocení, úvazek dle dohody. Kontakt: 602  685  530, 
725 704 234, harmonie@harmoniepraha.cz
Do ordinace VPL v  Hranicích na Moravě přijmeme 
lékaře/lékařku s  atestací nebo v  přípravě. Zkušená se-
stra, nadstandardně vybavená ordinace. Mzda dohodou. 
Kontakt: 605 160 231 
Pro zavedenou ordinaci ve Štětí (15 minut od Mělníka) 
hledáme praktického lékaře na 3 dny v  týdnu (18 ho-
din). Vhodné i pro uchazeče v předatestační přípravě či 
lékaře z jiných oborů. Zajistíme Vám přátelské pracovní 
prostředí, svobodnou volbu ordinačních hodin, pod-
půrný administrativní tým, podporu konziliářů a  spe-
cialistů z  řad zkušených praktiků. Mzdová odměna pro 
atestovaného lékaře 39 000 Kč netto měsíčně. Nástup 
na podzim. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 608 763 664 
Přijmeme kolegu/ni psychiatra do ambulance v Praze, 
i na část. úvazek. Vhodné i jako přivýdělek k MD. Dobré 
ohodnocení, snadná domluva, férové jednání. Nástup 
možný ihned. Kontakt: MUDr. Renáta Kratochvílová, 
222  581 293, rkrat@volny.cz, www.psychiatrie-
-ordinace.cz 
Hledám energického lékaře/lékařku s  chutí praco-
vat v  ordinaci PLDD, lokalita Praha 6. Úvazek či do- 
hoda možná. Vstřícné podmínky dohodou. Kontakt: 
728 048 909 
Zavedená interní ambulance v  Ostravě hledá atesto-
vaného interního lékaře/lékařku. Možný i  zkrácený 
úvazek. Dobré platové ohodnocení. Požadujeme profe-
sionální přístup. Nástup možný ihned nebo dohodou. 
Kontakt: 702 276 702, funferova@ambicare.eu 
Přijmu sestru do chirurgické ambulance ran v Karviné. 
Po–čt (24 hod/týdně), nejlépe S3. Kontakt: bdragon@
centrum.cz, 603 348 652
Do ordinace PLDD v Brně hledám lékařku na HPP. Vý-
hledově i možnost převzetí dobře zavedené praxe. Práce 
bez administrativy se zkušenou sestrou, zástupový lékař 
zajištěn. Kontakt: 731 738 700, prosím po 18. hod.
Přijmu atestovaného lékaře na jakýkoli úvazek do mo-
derně vybavené ORL ambulance (včetně sluchadel) 
v Opavě. Prodej praxe rovněž možný. K dispozici je také 
byt. Kontakt: vasak@opavamedica.cz, www.opava-
medica.cz 
Přijmu atestovaného lékaře na jakýkoli úvazek do mo-
derně vybavené oční ambulance v Opavě. Prodej praxe 
rovněž možný. K dispozici je také byt. Kontakt: vasak@
opavamedica.cz, www.opavamedica.cz 
Přijmeme neuroložku do amb. v  Hostivici (10 min. 
busem z  Prahy). Možnost kombinovat amb. s  EMG či 
EEG. Úvazek plný nebo část. Pohodové prostředí, vel-
mi dobré fin., vhodné i pro lék. na mateřské, vyjdeme 
vstříc. Kontakt: neurologiehostivice@email.cz, 
737 688 891, dr. Štorková 
Privátní multioborové zařízení u  Anděla hledá neuro-
loga na neurologickou ambulanci. Jedná se o  možnost 
zajímavé práce v  týmu lékařů a  psychologů. Slušné 
platové ohodnocení, benefity. Rodinná atmosféra na 
pěkném místě. Příjemné prostředí. Kontakt: www.
tulsiaclinic.cz 
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. Úvazek 
dle domluvy. Nadstandardní vybavení, spektrum všech 
výkonů vč. estetiky. Výborné fin. ohodn. Možno i  před 
atestací. Jsme akred. vzděl. pracoviště v  oboru derma-
tovenerologie. Ubytování zajistím. Kontakt: 737 441 365 
Hledáme dětského neurologa pro nově zřízenou am-
bulanci v  centru Prahy, výše úvazku dle domluvy. Mo-
derní ordinace, příjemné prostředí, dobrá dostupnost 
MHD. Kontakt: dagmar.souckova@sonolab.cz 
Všeobecný praktický lékař. Nestátní zdravotnic-
ké zařízení hledá novou posilu do týmu zkušených 
praktických lékařů. Specializujeme se na komplexní 
péči o  seniory a  nemocné s  Alzheimerovou chorobou 
a  ostatními onemocněními způsobujícími demenci, 
včetně Parkinsonovy choroby a  dalších neurodege-
nerativních onemocnění. Rádi přivítáme i  lékaře bez 
atestace v  oboru všeobecného praktického lékařství. 
Zařízení bude akreditováno pro předatestační přípravu 
v  oboru všeobecného praktického lékařství. Nabízíme: 
finanční ohodnocení dohodou, možnost zaměstnání 
na zkrácený úvazek, možnost zajištění předatestační  
přípravy. Kontakt: robin.helebrant@alzheimerho-
me.cz, 720 986 494 
Do naší akreditované ordinace kousek od Kladna hledá-
me praktického lékaře L1 před ukončeným základním 
kmenem na částečný úvazek. Nabízíme odborný dozor, 
maximální podporu při dalším vzdělávání, uvolnění na 
stáže, minimum administrativy, individuální přístup, 

svobodnou volbu ordinačních hodin. Mzdová odměna 
při plném úvazku 35 000 Kč netto měsíčně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Lékařský dům v Mezibranské přijme lékaře-internistu 
na zkrácený úvazek. Požadujeme: atestace/ukončený 
kmen v oboru. Možnosti spolupráce dle indiv. domluvy. 
Nástup možný ihned. Prosíme o zaslání Vašeho životo-
pisu na e-mail: i.sumova@medicalcentre.cz 
Přijmeme ORL lékaře/ku do soukromé ambulance 
v  Praze. Možnost operativy, special. ve vestibulární 
diag., laryngologii, spánkové med. Mzda min. 500 Kč/
hod, pololetní odměny, stravenky, 5 týdnů dovolené + 
2 sick days, finanční podpora při vzdělávání. Kontakt: 
602 370 392
Nově otevřené zdravotnické zařízení do nových ordi-
nací přijmeme pediatra, dermatologa a  internistu, 
popřípadě další obory na hlavní nebo vedlejší pracovní 
poměr. Po dohodě je možno vybavit ordinaci a přizpůso-
bit ke konkrétní praxi. Klinika je vybavena recepcí a  je 
primárně zaměřena na péči o  ženy, není však podmín-
kou. Jedná se o zdravotnické zařízení Markin, Praha 6, 
sídliště na Dědině. Kontakt: 737 545 986 
Hledám lékaře do plně zavedené neurologické ambu-
lance v  Brně s  EEG a  EMG vybavením na plný či čás-
tečný úvazek. Nabízím týmové jednání, příjemnou spo-
lupráci a  kolegiální podmínky s  podporou profesního 
růstu. Plat dohodou. Kontakt: 728 782 632 
Přijmeme lékaře/ku do paliativního týmu lůžkového 
Hospice svatého Lazara v  Plzni na 0,5–1 úvazek. Nabí-
zíme mzdu až 55 000 Kč, benefity, prac. doba bez směn, 
volné víkendy. Nástup 8–9/2020. Životopis prosím zasí-
lejte na e-mail: heliskova@hsl.cz 
Hledáme atestovaného všeobecného praktického lé-
kaře do moderní ordinace ve Zlechově a  Buchlovicích 
(obě ordinace cca 10 minut od Uherského Hradiště). 
Zajistíme Vám přátelské pracovní prostředí, flexibilní 
pracovní dobu, ochotnou sestřičku a maximální podpo-
ru týkající se administrativy. Měsíční odměna 70 000 
Kč čistého. Nástup dle dohody. Kontakt: 608 763 664, 
personalni@vseobecnylekar.cz 
Nabízíme pracovní pozici praktického lékaře do 
Mníšku pod Brdy (20 min od Prahy), služební auto-
mobil, vhodné i  pro absolventy (akreditované pracovi-
ště), atraktivní ohodnocení, možný i  částečný úvazek  
2–3 dny v týdnu. Kontakt: 602 650 312 
Zavedená psychiatrická ambulance v  Praze přijme 
psychiatra či lékaře v  přípravě v  oboru psychiatrie.  
Možnost celého/částečného úvazku. Výhodné pod-
mínky a  možné benefity. Tým spolupracujících lékařů 
a  podpůrný personál. Kontakt: psordinace@gmail.
com 
Přijmeme fyzioterapeuta/ku do zavedené ordinace 
v  Praze 4. Nadstandardní platové podmínky. Nástup 
možný ihned. Kontakt: 736 623 797
Přijmu alergologa – klinického imunologa i v předates-
tační přípravě (máme akreditaci I. typu) i  v  penzijním 
věku do ambulancí v Praze 6-Petřinách. Práce v týmu – 
nadstandardní plat, bonusy, ubytování možné. Kontakt:  
602 275 113, alergo.plicni@rakosnik.eu 
Přijmeme dermatologa do privátní kožní ordinace 
v  Praze 10. Nabízíme nadstandardní mzdu, 6 týdnů 
dovolené, příjemný kolektiv. Strukturovaný životopis 
zasílejte na adresu: ordinace@kozni.com 
Do akreditované ordinace praktického lékaře Praha 5 
přijmu lékaře na 2–3 dny v týdnu. Kontakt: 603 585 081 
Do zatím ještě neakreditované plně vybavené ordinace 
VPL v centru Brna hledáme kolegu či kolegyni alespoň 
s  ukončeným interním či všeobecným kmenem na 1–3 
dny v  týdnu dle domluvy, možno na zkrácený úvazek 
i  DPP. Jedná se o  prohlídky pacientů z  ordinace i  pro-
hlídky PLS. Vhodné pro lékaře v důchodu, maminky na 
MD. Nadstandardní finanční podmínky. Krátké CV na 
dr.dav@seznam.cz 
Vyhlašujeme výběrové místo na RM 2020. Oblast pů-
sobení – Velké Přílepy, Praha-západ. Přihlášky zasí-
lejte na prilepska.ordinace@gmail.com. Více info 
na webových stránkách ordinace www.prilepska-
-ordinace.com 
Přijmeme praktického lékaře s atestací z VPL, či krát-
ce před jejím složením. Úvazek 0,4–0,6, moderně vyba-
vená ordinace v Praze 4, velmi dobré finanční ohodno-
cení. Kontakt: 778 750 539 
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou ordina-
ci u metra na Praze 6, úvazek 0,4–0,5. Možnost provádět 
i  est. zákroky. Nutná znalost AJ a  odborná způsobilost 
v oboru dermatovenerologie. CV prosím na e-mail: pe-
kate@seznam.cz. Kontakt: 603 804 496 
Lékařka koupí ordinaci praktického lékaře v  Kladně. 
Kontakt: 602 650 312 
Dětská psychiatrická nemocnice Louny, akredito-
vané pracoviště, zaměstná lékaře se specializova-
nou způsobilostí v  oboru dětské a  dorostové psy-
chiatrie nebo lékaře v  přípravě nebo absolventa 
LF. Nabízíme nově zrekonstruovaný byt 3+1 přímo 
v  Lounech, nadstandardní platové ohodnocení. 
Kontakt: Mgr. Pavel Kráčmer, ředitel, 776 155 303,  
pavel.kracmer@dpnlouny.cz
Přijmeme alergologa, ev. pneumologa do zavedené 
ambulance na plný či částečný úvazek, Praha 6, Dej-
vická. Příspěvek na bydlení. Dobré finanční podmínky, 
přátelský kolektiv. Kontakt: 608  517 792, shaker.y@
seznam.cz 
Rodinná česká lékařská společnost provozující praxi 
VPL hledá lékaře do Domova seniorů v Třebíči. Svobod-
ná volba ordinačních hodin v  rozsahu 10 hodin týdně. 

Vhodné pro lékaře VPL, INT, GER, ARO apod. Nabízíme 
přátelské prostředí, tým konziliářů, možnost vzdělává-
ní v  oboru VPL, odměnu 950kč/hod. čistého. Nástup 
možný ihned. Kontakt: 608 763 664, personalni@vse-
obecnylekar.cz
Hledám pokračovatele praxe PLD v  okolí Ostravy. Or-
dinace zavedená, 1700 karet. Zajišťuje péči v DD. Umís-
těna ve vlastním objektu. Poměr na plný nebo částečný 
úvazek. S  možností pozdějšího převzetí praxe. Rezi-
denční místo. Kontakt: doktor@kusakova.cz 
Hledám PLDD na částečný úvazek, Praha 2. Velmi 
schopná sestra, atraktivní finanční ohodnocení, dobře 
vybavená ordinace, milá klientela, velmi příjemné pro-
středí i kolektiv. Kontakt: mudr.honova@gmail.com 
Do akreditovaného pracoviště v  Mníšku hledáme lé-
kaře/lékařku VPL na plný i  částečný úvazek. Vhodné 
i  pro lékaře před atestací. Atraktivní finanční ohodno-
cení, služební automobil. Kontakt: info@genecare.cz,  
602 650 312 
Hledám psychoanalyticky orientovaného psychiatra 
ke spolupráci v  psychiatrické ambulanci v  Praze 5. Na-
bízím kolegiální jednání, volnou pracovní dobu, slušné 
finanční ohodnocení. Požaduji pracovitost a  vlídné za-
cházení s pacienty. Kontakt: 777 237 598 
Dětská léčebna respiračních nemocí ve Cvikově přijme 
pediatra. Vhodné i pro důchodce. Kontakt: 725 428 809 
Přijmu ortopeda do ambulance polikliniky Praha 10, na 
DPP dle domluvy. Kontakt: 737 935 359 
Do akreditované ordinace VPL v  Praze-východ Če-
lákovice (20 min od Prahy) hledám kolegyni/kolegu 
(atestace není podmínkou) na zkrácený úvazek 2–3 dny 
v  týdnu. Nabízím velmi dobré platové podmínky, pří-
jemné prac. prostředí. Kontakt: praktikcelakovice.
cz, 777 826 763 
Nabízíme rezidenční místo pro obor VPL pro dospělé 
v lokaci Praha 9-Újezd nad Lesy. Vhodné pro absolventy 
i lékaře s jinou předcházející praxí. Kontakt: klusacko-
vapetra@seznam.cz 
Dermatologické centrum se sídlem v  Praze přijme 1–2 
dermatology pro pobočky v  Neratovicích, Brandýse, 
Praze 7 a  v  Říčanech. Výhodné podmínky, vstřícné 
a  spolehlivé jednání. Kontakt: 603  448  353, derma@
email.cz, www.dermacentrum.cz 
Prakt. lékařka pro dospělé s  praxí na jižní Moravě 
(Koryčany) přijme lékaře (i  absolventa) do pracovního 
poměru s  možností převzetí praxe do budoucna. Plně 
akreditováno pro vzdělávání v oboru všeobecné praktic-
ké lékařství. Kontakt: pl.korycany@email.cz 
Hledáme do našeho týmu lékaře kardiologa na částeč-
ný či plný úvazek. Zajišťujeme komplexní kardiologic-
kou péči v okrese Plzeň-sever s ambulancemi v Třemoš-
né, Horní Bříze a  Plasích. Výhledově možnost odkou-
pení jedné z ambulancí. Kontakt: kosvin@seznam.cz 
Hledám pro oční ordinaci ve Varnsdorfu oční lékařku 
do zaměstnaneckého poměru. Kontakt: 737  991  444,  
dr. Jakubcová 
Kardiologie na Bulovce s.r.o  přijme lékaře – echokar-
diografie (TTE, TEE a  ostatní). Nabízíme: nadstan-
dardní platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 3 dny 
zdravotního volna s náhradou mzdy (sick days), příjem-
né pracovní prostředí v  akreditovaném zdravotnickém 
zařízení, práce na plný i  částečný úvazek, účast na od-
borných seminářích, konferencích apod. s  náhradou 
mzdy, příspěvek na stravování formou stravenek v hod-
notě 131 Kč za odpracovanou směnu, úhrada poplatků 
za členství v  odborných společnostech. Nástup možný 
ihned. Kontakt: Mgr. Rostislav Hampel, 266  083  011, 
rostislav.hampel@kardiologie-sro.cz
Kardiologie na Bulovce s.r.o. přijme kardiologa a  se-
kundárního lékaře se zájmem o  kardiologii. Nabízíme: 
nadstandardní platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené,  
3 dny zdravotního volna s  náhradou mzdy (sick days), 
příjemné pracovní prostředí v  akreditovaném zdravot-
nickém zařízení, práce na plný i částečný úvazek, účast 
na odborných seminářích, konferencích apod. s  náhra-
dou mzdy, příspěvek na stravování formou stravenek 

v  hodnotě 131 Kč za odpracovanou směnu, úhrada po-
platků za členství v  odborných společnostech. Nástup 
možný ihned. Kontakt: Mgr. Rostislav Hampel, 266 083 
011, rostislav.hampel@kardiologie-sro.cz 
Endokrinologický ústav Praha přijme lékaře/ku do 
endokrinologické, diabetologické a  obezitologické am-
bulance. Možnost práce na zkrácený úvazek. Možnost 
získání předatestační praxe na akreditovaném pracoviš-
ti. Kontakt: lmekotova@endo.cz 
Do alergologické ambulance v  Praze přijmeme lékař-
ku/lékaře na plný nebo částečný úvazek. Požadujeme: 
atestaci z  alergologie nebo částečně pediatrický či in-
terní kmen. Nabízíme: práci na akreditovaném pracovi-
šti II. typu pro obor alergologie a  klinické imunologie, 
zajímavé finanční ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 3 dny 
sick days, stravenky v hodnotě 120 Kč, podpora dalšího 
vzdělávání. Nástup dle dohody. V případě zájmu zasílej-
te své CV na: setinova@immunia.org
Hledáme dermatologa pro laserové zákroky do kožní 
ordinace v  Praze 3. AJ podmínkou. Znalost estetic-
kých výkonů výhodou. Případně doučíme. Úvazek 0,1 
nebo DPP. Kontakt: kozni.vinohrady@gmail.com,  
728 717 389
Do soukr. ambulance na Praze 4 přijmeme na částečný nebo  
plný úvazek kardiologa/internistu. Flexibilní nasta-
vení pracovní doby. Plat dohodou. Návaznost na špič-
ková pracoviště, moderní přístrojové vybavení, sestra. 
Kontakt: 602 270 754, jiri.zizka@post.cz
Nabízím dlouhodobou spolupráci pro kolegu či kolegyni 
se specializací VPL, rezidenta, nebo i lékaře s nedokon-
čeným kmenem na moderním akreditovaném pracovišti 
v Českém Těšíně. Nástup možný ihned, možný i zkráce-
ný úvazek, při MD. Kontakt: 608 611 555
Ústav pro péči o  matku a  dítě v  Praze přijme lékaře na 
tyto pozice: anesteziolog, internista a  radiolog. Na-
bízíme zázemí stabilní společnosti s  tradicí, možnost 
seberealizace a  zajímavé práce. Práce na zkrácený 
úvazek též možná. Kontakt: personalni@upmd.eu, 
296 511 240/800
Hledám lékaře do ordinace praktika na částečný úva-
zek, vhodné pro důchodce, ženy na MD či lékaře v  pří-
pravě v Praze 11-Háje. Kontakt: 721 479 023 
Do sdružené ordinace s  akreditací PLDD a  pediatrie 
hledáme lékaře. Práce bez administrativy se zkušenou 
sestrou. Možný částečný i plný úvazek. Pracoviště Slaný. 
Dobrá dostupnost z Prahy. Kontakt: 606 934 064 
Město Tanvald v Jizerských horách hledá praktického 
lékaře pro dospělé. Možnost získání dotace až 800 000 
Kč na pořízení stávající nebo nové praxe (podmínky 
dotace na www.tanvald.cz/spravamesta/dotace/ ). 
Poskytnutí bydlení je samozřejmostí. Skiareál Tanvald-
ský špičák a Jizerská magistrála v dosahu. Přijďte bydlet 
do města Járy Cimrmana! V případě vašeho zájmu pro-
sím volejte sekretariát MěÚ Tanvald tel. 483 369 523 
nebo pište na e-mail dsebestova@tanvald.cz
Zavedená ordinace PLDD ve Šternberku okr. Olomouc 
hledá pediatra na HPP, popř. i dočasně na zástup. Mož-
nost ubytování v místě. Nástup možný od 1.10. Kontakt: 
734 458 060 
Rehamedica Žacléř a.s. hledá praktického lékaře pro 
ambulantní praxi. Nabízíme služební byt, automobil, 
stravné a  práci v  čistém horském prostředí. Dále nabí-
zíme zázemí stabilní společnosti a  významný akciový 
podíl na ambulanci. Kontakt: kabat@rehamedica.cz

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Lékařka, 15 let praxe v  oboru VPL, zkušenosti s  PLS, 
DS, atestace z hyg. a epid., nabízí své služby ve výše uve-
deném na Plzeňsku. Akt. řidič B. Kontakt: 704 308 264 
Lékařka se spec. způs. v  oboru VPL nabízí část svého 
volného úvazku (cca 0,3) pro časově nenáročnou práci 
jako garant, odborný dohled apod. Kontakt: zastup1@
centrum.cz 
Hledám praxi v  ordinaci VPL, zpoč. na 2 dny v  týd-
nu, v  okolí Liberce a  Jablonce n. N., není podmínkou. 

REVIZNÍ LÉKAŘ / LÉKAŘKA
NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA V CELÉ ČR BEZ NUTNOSTI VZDÁT 
SE VLASTNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. ZKRÁCENÝ ÚVAZEK MOŽNÝ. 
NADSTANDARDNÍ OHODNOCENÍ.
Více informací: 
ladislava.sebestova@vzp.cz
t: 952 220 741, m: 731 546 317
www.zdravakariera.cz

Jsem ráda, že kromě revizní činnosti ve VZP ČR 
mohu i nadále vykonávat své povolání 
zubního lékaře. 
MDDr. Markéta Janečková, 
revizní lékařka, RP Plzeň
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Mám atestaci z  VPL a  zkušenost z  int. amb. Kontakt:  
Tommye2304@centrum.cz
Hledám praxi VPL (ev. i  interní ambulanci) v  Pra-
ze, okolí k  prodeji. Převod dle situace a  možnos-
tí, nespěchám, zprvu mohu např. jen vypomáhat 
několik dnů v  týdnu. Jsem internistka – 20 let 
praxe v  nemocniční i  ambulantní sféře, se spe-
cializovanou způsobilostí ve vnitřním lékařství 
i  v  oboru praktické lékařství pro dospělé. Kontakt:  
721 971 460, jaki7@email.cz 
Praktická lékařka se spec. způsobilostí, 15 let praxe 
včetně PLS nabízí výpomoc s  PLS v  Praze, max. 2 dny 
měsíčně (čt, pá). Cena: 700Kč /hod netto na DPP. Kon-
takt: zastup1@centrum.cz 
Hledám HPP jako lékařka PLDD či ráda převezmu fun-
gující ordinaci od 9/2020 – Jihočeský kraj, nejlépe okolí 
Tábora. Kontakt: Marková, 732 358 174 

ORDINACE, PRAXE
Koupím ordinaci praktického lékaře v  Plzni a  okolí. 
Možnost další spolupráce. Kontakt: 775 044 440 
Koupím ordinaci VPL – Rakovník, Louny a okolí (kmen 
ideálně kolem 1200 pacientů). Rychlé jednání. Kontakt: 
602 650 312 
Prodám ortopedickou amb. Plzeň. Kontakt: 
605 234 042 
Nabízíme k prodeji ordinace VPL v Praze a Sedlčanech,  
ortopedickou praxi v  Plzni, psychiatrickou praxi 
v  Týně n. Vltavou a  jiné. Kontakt: 605  234 042, www.
admedica.cz 
Zabezpečujeme prodeje a  koupě lékařských praxí včet-
ně úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ 
a  ZP. Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. 
Celá ČR. Kontakt: www.admedica.cz, 734  763 336, 
775 679 982 
Prodáme NZZ (s.r.o.) 1,0 praxe dermatovenerologie 
v Praze 6. Vlastní objekt – 3 ordinace, zákrokový sálek, 
zázemí, celkem 95 m2. Kontakt: 608 052 732 
Prodám praxi PL vedenou jako s.r.o., Stěžery (HK), 
500 registr. pac., 735 jedincových, ordin. 3x3 hodiny 
v  týdnu, QuikRead go, INR, SmartMedics, dokumenta-
ce kombin., včetně elektronické, požaduji roční obrat, 
nebo převedu pac. na vaše NZZ. Kontakt: prodamor-
dinaci@email.cz 
Prodám zavedenou praxi psychiatrie, úvazek 1,00, 
Praha-Vinohrady u  metra Flora. Odchod do důchodu. 
Kontakt: 271 735 640 
Prodám dobře zavedenou praxi VPL v okrese Domažli-
ce. Převzetí dle dohody. Kontakt: 603 436 206 
Předám zavedenou interní praxi na poliklinice v Pacově, 
prostory jsou v nájmu. Smlouvy s poj.: 111, 201, 205, 207, 211.  
Kontakt: alena.kubinkova@centrum.cz 
Prodám zavedenou pneumologickou praxi v  Praze. 
Kontakt: 776 591 436
Prodám velmi dobře zavedenou praxi VPL v  Děčíně. 
Kontakt: 737 583 233
Koupím/převezmu praxi vnitřního lékařství v průběhu 
následujících 2–3 let v  Olomouckém, Zlínském, Jiho-
moravském kraji. Kontakt: 776 110 299 
Přenechám kožní ordinaci s laserovým centrem v Brně. 
Kontakt: www.laser-centrum-brno.cz, 737 776 085 
Nabízím endokrinologickou a  interní ambulanci 
v České Lípě. Kontakt: 602 721 989 
Přenechám velmi výhodně dobře zavedenou ordinaci 
PLDD (s.r.o.) v  Letohradě, okr. Ústí n. Orlicí. Termín 
dohodou, možno ihned. Kontakt: 602 115 928 
Prodám instrumentarium pro blefaro a otoplastiku, ex-
cise apod. 4 sady, 72 ks. Angl. výroba, diamant. jehelce, 
nůžky s  tvrdokovem. Nevyužité. Jdu do důchodu. Pův. 
cena 220  000 Kč. Nyní cena 119 000 Kč. Fotky zašlu. 
Kontakt: info@optocentrum.cz
Jihlava – přenechám zavedenou operační jednotku 
celkem 66 m2. Recepce, hyg. filtr pacientů, hyg. filtr 
personálu, zákrokový sálek 31 m2, přípravna se sterili-
zací, toaleta. Kompletní rekonstrukce vody, elektřiny. 
11/2018 prošla kontrola OHES. Kontakt: info@opto-
centrum.cz
Nabízím k  převzetí interní ambulanci v  Třebíči. Kon-
takt: jdvorac@seznam.cz, 732 120 160
V průběhu r. 2021 prodám velmi dobře zavedenou psy-
chiatrickou praxi pro dospělé (s.r.o.) v  Týně nad Vlta-
vou. Kontakt: tpsych@tiscali.cz 
Prodám zavedenou alergologickou ordinaci v  Liberci. 
Nasmlouvána i interní odbornost. Kontakt: 776 699 553, 
aulehlova@volny.cz 
Koupím interní ambulanci v Praze. Kontakt: 739 377 875 
Koupím nebo postupně převezmu ordinaci VPL pro 
dospělé v  Liberci. Nejlépe forma s.r.o. Jsem všeobecný 
praktický lékař. Prosím o nabídku. Kontakt: handyma-
il@seznam.cz 
Za výhodných podmínek přenechám v  průběhu roku 
2021 zavedenou psychiatrickou ambulanci v  Českých 
Budějovicích. Kontakt: 606 948 121 
Předám zavedenou soukromou interní praxi v  centru 
Plzně jednotlivci nebo řetězci. V  přechodném obdo-
bí mohu vypomoci. Prostory jsou v  nájmu. Smlouvy  
s  pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211. Kontakt: 
734 497 445 
Prodám zavedenou ortopedickou ordinaci s.r.o  v  Olo-
mouci. Smlouvy se ZP 111, 211, 201, 205, 207. Kontakt: 
Eichlerz@seznam.cz, 737 973 477 
Odkoupím fyzioterapeutickou praxi, odbornost 
902. Smlouvy se ZP. Praha, Pha-východ. Případně 

s ordinací RFM, odbornost 201. Kontakt: myorehab@
seznam.cz 
Prodám zavedenou venkovskou praxi VPL v  okrese 
Benešov, hodinu od Prahy. Šikovná spolehlivá sestra, 
moderně vybavená ordinace, zástupy za dovolenou 
zajištěny. Prodej možný ihned či v  průběhu roku 2021. 
Kontakt: 608 291 332 
Prodám praxi VPL pro dospělé, s.r.o., Brno-Bystrc, 
uprostřed sídliště, na poliklinice. Cca 1200 karet,  
1700 přepočtených jedinců. Nejlépe do konce roku, zau-
čím, zastoupím. Kontakt: 777 065 859 
Nabízím dermatovenerologickou ambulanci v  Pra-
chaticích, úvazek 1,0. Důvod: odchod do důchodu. 
K  převzetí 1.1.2021. Kontakt: skachova@centrum.cz, 
724 263 132 
Koupím RDG praxi s UZ v Praze nebo v okolí. Kontakt: 
uzrdg@post.cz 
Prodám neurologickou praxi v  Praze, 1,0 malá ordi-
nace, pěkné prostory ve zdrav. lékařském domě, stálá 
klientela. Kontakt: 775 679 009. Děkuji.
Vzhledem k  ukončení praxe hledám nástupce do ordi-
nace PLDD v Uničově od 1.1.2021. Kontakt: 602 427 011 
Prodám zavedenou psychiatrickou ambulanci v  Be-
nešově u  Prahy (30 let). Odcházím do důchodu. Volná 
ihned. Kontakt: 737 484 722 
Prodám zavedenou praxi VPL v okrese Domažlice. Kon-
takt: 603 436 206 
Prodám zavedenou gynekologickou praxi v  Praze 
(2900 registrovaných pacientek), smlouvy se ZP. Kon-
takt: lekarske.ordinace@gmail.com 
Prodám zavedenou praxi VPL (okolo 1700 pacientů), lo-
kalitou Praha 22. Pěkné prostory, smlouvy se ZP, zástu-
py domluveny, velké možnosti růstu (v  okolí se hodně 
staví). Předání koncem roku 2020. Kontakt: praktik.
praha@post.cz 
Mám zájem o převzetí praxe VPL v Olomouckém kraji, 
nejsem řetězec, za případné nabídky děkuji. Kontakt: 
praktickylekar-ol@seznam.cz 
Nabízíme ke koupi zavedenou zubní ordinaci ve Zlíně, 
fungující přes 20 let. Má stálou klientelu (cca 1500 kli-
entů). Cena dohodou. Podrobnější info viz: 1url.cz/@
stoma. Těším se na setkání. Kontakt: Daniel Korabík,  
602 596 493, prodej@dakoni.cz 
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé s.r.o. v  Brně-
-Řečkovicích. Cca 1300 pacientů + závodní péče. Předá-
ní dle dohody. Kontakt: 737 830 673
Koupím zavedenou pneumologickou praxi v Pardubic-
kém či Královehradeckém kraji. Kontakt: pneumolog@
email.cz
Prodám ordinaci ORTOPEDIE s.r.o. na poliklinice v Plz-
ni. Kontakt: 736 701 754 
Přenechám zavedenou praxi jednodenní chirurgie 
v Jihlavě. Certifikovaný zákrokový sálek, recepce, steri-
lizace, sociálko, hyg. filtry, ohlasy na soc. sítích. Vhodné 
i pro dermo, gynek. apod. Třebíč, Pelhřimov, Havl. Brod, 
Humpolec. Kontakt: 602 252 526 
Nabízím převzetí dobře zavedené praxe PLDD v Liber-
ci. Možný je i zaměstnanecký poměr. Vybavená ordina-
ce, parkování, MHD, ubytování. Kontakt: pediatrlibe-
rec@seznam.cz 
Prodám ambulanci neurologie v Praze, úvazek 1,0. Kon-
takt: 775 679 009. Děkuji.
Nabízím k  prodeji dobře zavedenou ordinaci alergolo-
gie a imunologie v Nymburce – s.r.o., smlouvy se všemi 
ZP od r. 2004. Dobrá dostupnost z Prahy. Možná dohoda 
o zástupu. Kontakt: alergologie@tiscali.cz 
V  letech 2021/2022 pronajmu či prodám zavedenou 
oftalmologickou ambulanci s.r.o. v Turnově na polikli-
nice. Kontakt: 604 911 858
Přenechám ordinaci VPL pro dospělé v  centru Děčína 
od 1.1.2021. Kontakt: 731 315 558 
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé na okrese 
Kolín. Výborné spojení do Prahy. Kontakt: 723 821 236 
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře pro 
dospělé v Bělé pod Bezdězem. V případě vážného zájmu 
rychlé jednání. Kontakt: 602 487 485 
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé v Haví-
řově s 30letou tradicí a velkým potenciálem růstu. Praxe 
provozovaná jako s.r.o. má smlouvy s  ZP 111, 201, 205, 
207, 211, 213. Kontakt: praktiksro@seznam.cz, helv-
la@seznam.cz 
Prodám praxi vedenou formou OSVČ pro odchod do 
důchodu. Venkovský obvod, v místě škola, školka, lékár-
na, poliklinika do 10 km, nemocnice do 25 km, možnost 
bytu 3+1 nebo 2+1, jižní Morava. Kontakt: 728 605 371 
Atestovaný praktický lékař převezme (koupí) ordinace 
VPL v Praze 9. Kontakt: yantarya@seznam.cz 
Prodám ortopedickou praxi s.r.o. na poliklinice v  Ot-
rokovicích. Plně vybavenou, včetně sonografu. Kontakt: 
marie@bednarik.org 
Lékařka s  atestací a  praxí v  oboru VPL hledá ordinaci 
PL ke koupi či postupnému převzetí (v  horizontu ně-
kolika let) v  oblasti Praha 5, Praha-západ, Beroun, Ho-
řovice. Zpočátku možno jako zaměstnanec na částečný 
úvazek. Kontakt: praktik.lekarka@seznam.cz
Prodáme dobře zavedenou ordinaci PL pro dospělé 
blízko Písku. Případně možnost zaměstnání a postupné 
převzetí obvodu. Cena a  další podrobnosti e-mailem: 
hilbert@padak.cz 
Prodej zaběhnuté ortopedické ambulance po zesnulém 
kolegovi v  Praze 3, 6, 10. Kontakt: keltiamedadmin@
centrum.cz 

Atestovaný lékař převezme (odkoupí) ordinaci VPL 
v Praze. Kontakt: yantarya@seznam.cz 
K  převzetí dermatovenerologická ambulance, Česká 
Lípa. Nízký nájem, možnost ponechat část vybavení 
(např. gynek. vyšetřovací stůl), webové stránky a  tel. 
číslo. Výpomoc se zástupem možná. K dispozici byt 2+1 
k pronájmu. Kontakt: kozniambulance@seznam.cz
Prodám zavedenou urologickou ambulanci v  Ostravě. 
Kontakt: jon.davisa@seznam.cz 
Prodám dobře zavedenou neurologickou ambulanci 
v  Chebu, forma s.r.o. Smlouvy s  111, 201, 211, 205 a  207 
včetně EEG. Ordinace sídlí v poliklinice v centru města. 
Ukončení provozu z důvodu odchodu do důchodu. Kon-
takt: neurogalenia@seznam.cz 
Prodej ambulantního rehabilitačního zařízení s.r.o. 
v  osobním vlastnictví pro oblast Zábřeh, Mohelnice. 
Kontakt: doktor.kubicek@seznam.cz, 731 465 715 
Koupě kardiologické praxe v Praze a Středočeském kra-
ji. Zajistíme plnou součinnost při procesu převodu Vaší 
praxe na náklady naší společnosti – rychlé jednání, mož-
nost pokračování v činnosti pod naší záštitou. Kontakt:  
773 750 634

PRODEJ A KOUPĚ
Prodám POCT přístroj na INR. Platné EHK. Bez vady. 
Kontakt: praktik.ordinace@seznam.cz 
Prodám ultrazvuk Toschiba Xario SSA-660A, starý mo-
del, ve výborném funkčním stavu. Abdominální, vagi-
nální sonda. Cena 60 000Kč. Kontakt: 607 541 692 
Prodám horkovzdušný sterilizátor Stericell BMT 55 l, 10 let, 
plně funkční, přechod na autokláv. Kontakt: 777 167 090, 
info@chirurgiejaromer.cz 
Prodám vířivou vanu na HK a DK, UZ s Handsfree Sono 
aplikátorem, vše od firmy BTL, 4 roky užívané. Kontakt: 
774 428 294 
Prodám instrumentační stolek, 2 patra, plata sklo, vel. 
50x70 cm, výška 80 cm. Kontakt: 777 554 537 
Prodám bubny pro horkovzdušnou sterilizaci, 35 cm, 
výška 30 cm – 2 ks, výška 20 cm – 2 ks, průměr 25 cm, 
výška 18 cm – 1 ks. Kontakt: 777 554 537 
Za symbolickou cenu nabízím starší oční vyšetřovací 
jednotku Unit Carl Zeiss made in DDR (cca 70. léta). 
Kontakt: 724 162 070 
Prodám UZ SONY, ALOKA-SSD-100, vag. i  abd. sonda. 
Cena dohodou. Kontakt: 777 832 523 
Barash: Klinická anesteziologie, vydáno česky 2015 – 
prodám za 700 Kč. Kontakt: fp.bupa@post.cz 
Prodám minimálně používanou vyšetřovací jednotku 
HUVITZ HRT -7000 s  odklápěcím stolkem. Kontakt:  
pí Bardoňová, 739 414 726 
Prodám EKG Bioset 3700 plně funkční s příslušenstvím 
a rezervními papíry za 9900 Kč. Kontakt: 724 870 869 
Prodám zařízení ordinace v  Praze: sterilizátor, psací 
stůl, kartotéky, malé stolky s kovovou kostrou, proskle-
nou skříň – lékárnu. Kompletní nabídka s obrázky, cena-
mi a kontaktem je k dispozici ve formátu PDF na webu 
http://ordinace-praha-10.wz.cz
V  Praze 12 v  Zárubově 497/33 se prodá dvoupodlažní 
poliklinika, spol. s  r. o. Objekt připojen na vodovod, 
kanalizaci, elektro a  teplárnu. Užitná plocha 856 m2, 
zastavěná plocha 535 m2. Cena: 21,5 mil. Kč. Znalecký 
posudek k  dispozici. Kontakt: asklepion@volny.cz, 
603 583 969, 607 115 258 
Za symbolickou cenu prodám zařízení ordinace – dva 
stoly, starší lehátko, pojízdný vozík a  dvě skřínky. Více 
fotek do mailu. Praha 5. Kontakt: giina@seznam.cz 
Prodám starší ale plně funkční gynekologické křeslo. 
Praha 5. Při rychlém jednání sleva možná. Kontakt: gii-
na@seznam.cz
Prodám zdravotnickou otočnou stoličku se zádovou 
opěrkou Medi. Ve velmi dobrém stavu, jako nová. Kon-
takt: giina@seznam.cz 
Prodám starší, ale plně funkční kolposkop ve velmi dob-
rém stavu. Při rychlém jednání sleva možná. Kontakt: 
giina@seznam.cz 
Prodám sterilizátor HS 31 A v dobrém stavu, plně funkč-
ní. Vhodný pro zdravotnická zařízení či kosmetické sa-
lony. Kontakt: giina@seznam.cz
Prodám levně horkovzdušný sterilizátor Stericell. Kon-
takt: 604 325 669 

PRONÁJEM
Pronajmu byt 2+kk kolegyni či kolegovi, včetně parko-
vacího stání v domě, v Praze 9 (ul. Makedonská), u met-
ra a autobusů, za 15 000 Kč plus poplatky. Možno dlou-
hodobě. Kontakt: 602 491 488
Nabízíme sdílený pronájem kožní ordinace 25 m2 se zá-
zemím na metru v Praze 3-Vinohrady. Denně nebo část 
týdne dle domluvy. Ideální pro kožní, GYN (podobná 
klientela + laser Fotona Dynamis k  dispozici). Vhodné 
i pro ORL, plicní, logopedii, fyzioterapii, výživové pora-
denství atd. Kontakt: kozni.vinohrady@gmail.com, 
728 717 389 
Světlé a  prostorné ordinace v  lékařském domě v  Brně 
(lékárna, praktik, 2 psychiatři, vedle pak zubař a veteri-
nář). Vyhrazené parkování pro lékaře, možnost parko-
vání zdarma i pro pacienty. Bezbariérový přístup, výtah. 
Atraktivní nájemné. Kontakt: 604 864 834 
Možnost pronájmu jedné nebo i  více ordinací v  Lékař-
ském domě Na Bojišti. Prostory jsou zkolaudovány na 
zdrav. zařízení a budou nově zrekonstruované. Možnost 

úpravy dispozic na míru nájemci. Prohlídka možná po 
domluvě na 733 320 915, kancela@ernust.cz 
Nabízím k pronájmu prostor 2 ordinací, sesterny, čekár-
ny, WC personál, WC pacienti. Možný je pronájem i jen 
jedné ordinace a sesterny či individuální úprava dispo-
zic dle potřeb. Metro C Kobylisy 80 m, tram 17 Hercovka 
před budovou. Kontakt: 604 864 834
Pronajmu slunnou ordinaci v  lékařském domě TETA, 
Praha 8, Zenklova 39. Celkem 54 m2 (2 místnosti, 2x WC, 
chodba, čekárna, 2. patro s výtahem). Klidná lokalita, lé-
kárna, MHD, parkoviště. Soukromý dům, slušné jedná-
ní. Kontakt: Milanzastera@seznam.cz, 602321 358 
Pronajmu 2 místnosti – ordinaci a sesternu s příslušen-
stvím a společnou čekárnou (s kožní ordinací) v centru 
Liberce v Moskevské ulici v polyfunkčním domě, po re-
konstrukci. Kontakt: 604 695 106 
Nabízím k  pronájmu prostory ordinace s  vlastním 
parkováním, Sedlešovice okres Znojmo. Kontakt: 
774 900 397, kouril.petr@centum.cz 
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Pra-
ze na Vinohradech. Kontakt: mudr.yvona@seznam.cz 
Pronajmu ordinaci ve Vysočanech, Praha 9. Vhodné pro 
specialisty např. psychiatrii/psychologii, revmatologii, 
oftalmologii. Kontakt: ordinacevysocany@email.cz 
Nabízíme nebytové prostory pro provozování ordinace 
v  lékařském domě, kde již sídlí 5 podlaží zavedených 
ordinací – atraktivní místo na dopravním uzlu Praha 
8-Palmovka. Kontakt: 602 534 498, jana.losova@
pharmos.cz 
Pronájem zavedené lékárny na poliklinice v Mostě. Pro-
nájem možný ihned. Kontakt: 725 011 611
Pronajmu zařízené prostory zdravotnického zaříze-
ní v  Praze 8, vilová čtvrť Rokoska. Čekárna s  recepcí,  
2x WC, sesterna, ordinace, přípravna, zákrokový sálek, 
sterilizace. Celkem 80 m2, parkování před objektem, mož-
nost garáže. Kontakt: 603 448 353, derma@email.cz 
Pronajmu ordinaci s  čekárnou specialistovi nebo prak-
tickému lékaři, celkem 43 m2 v  poliklinice Litochleby 
v  Praze 4. Cena 210 Kč/m2/měs. Kontakt: 705  207 447, 
poliklinikalitochleby@email.cz 

SLUŽBY
S.r.o. – stále a  nejjednodušší způsob prodeje a  dědění 
praxí, po pěti letech prodej nedaníte. Celá ČR. Kontakt: 
www.admedica.cz, 734 763 336 
Víte, kdy a  jaký servis (kalibrace, ověření, PBTK) máte 
dělat u přístrojů? Jaká školení (BOZP, PO aj.) máte mít 
Vy a Vaši zaměstnanci? Nastavíme Vaši ordinaci tak, aby 
plně vyhověla legislativě. Kontakt: 734  763 336, www.
admedica.cz 
Elis a  Elis s.r.o. Provádíme oceňování a  transformace 
lékařských praxí na s.r.o. v rámci celé ČR. Profesionální 
přístup, zpracování na klíč. Kontakt: poradce@mybox.
cz, 602 437 166 

SEZNÁMENÍ
Hledá se veselá laskavá lékařka nebo sestra (35–50) 
z  Moravy mající ráda děti, hory, přírodu, kulturu, pa-
mátky... Kontakt: www.chlapsesrdcem.cz 

ZÁSTUP
Do dobře zavedené ordinace VPL v  Opavě hledám nej-
lépe atestovaného lékaře, na zástup (z důvodu MD) 2–3 
dny v týdnu. Neatestovaní dle domluvy na tel. níže. Kon-
takt: 603 387 519 
Hledám pediatra k  občasnému nebo i  pravidelnému 
zástupu do dobře zavedené, moderní ordinace PLDD na 
Kroměřížsku. Kontakt: 604 409 290 
Do ordinace VPL ve Větřní u Českého Krumlova přijmu 
lékaře na zástup za MD. Výborné pracovní a  finanční 
podmínky, možnost ubytování. Zástup možný ihned. 
Kontakt: 777  050 416, 731  366 852, brudnova@cent-
rum.cz 
Hledám do své ordinace praktického lékaře pro do-
spělé v  Rychnově n. Kn., zástup za MD na 2 až 3 roky, 
od 1/2020 na plný či částečný úvazek. Nadstandardní 
vybavení, spolehlivá a  empatická sestra s  dlouholetou 
praxí, zázemí polikliniky s lékárnou. Finanč. ohodnoce-
ní – dohoda jistá. Kontakt: 605 962 858 
Hledám zástup do ordinace PLDD po dobu mateřské 
dovolené, i na částečný úvazek. Ordinace je velmi dobře 
vybavená, v Novém Strašecí, okres Rakovník (dobrá do-
stupnost z  Prahy po D6). Kontakt: 728  427 157, lenka.
benkovska@seznam.cz 
Praktická lékařka pro dospělé (Slavkov u  Brna) hle-
dá kolegyni nebo kolegu na zástup v  ordinaci, 2–3 dny 
v týdnu. Kontakt: mudr.kovarikova@seznam.cz 

RŮZNÉ
Absolventka zdravotní školy, s dlouholetou praxí mimo 
zdravotnictví (manažerka), schopná rychle reagovat, 
jednat empaticky, ale nebojící se i  základní práce s  pa-
cienty, s  aktivní znalostí angličtiny a  němčiny C1, ital-
štiny a  ruštiny B2, hledá v  Praze zajímavou práci ve 
zdravotnictví. Kontakt: 777 166 798, mm.janulikova@
gmail.com
NĚMČINA SOUKROMĚ – učitel z Prahy 5 s více než 
20letou praxí mezi lékaři a diplomaty, bohatými zku-
šenostmi z pobytů v Německu/Rakousku/Švýcarsku, 
nabízí výuku NJ osobně či online. Pomohu Vám i ke 
zkoušce do Německa jako už jiným kolegům. Kontakt: 
radeklinhart@post.cz, 604 877 735
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Stavební sloh; albánské město. – B. Náhodně; 2. díl tajenky. – C. Ztráta kovu okys-
ličením při zahřívání; obydlí šetrné k životnímu prostředí; nejstarší dánské město. – D. Malý hrob; jas; malý 
tur žijící na ostrově Celebes; polská řeka. – E. Rodák; palivo; tropičtí ptáci s mohutným zobákem. – F. A sice; 
jméno herce Fialy; vodácký pozdrav; naplavenina. – G. Anglicky „tma“; napadení; pěstební prořezání větví 
stromů; mohutný asijský strom. – H. Okovat; zuřivost; bylina s dužnatými listy; pohřební hostina. – I. 3. díl  
tajenky; temnota. – J. Jméno herečky Vránové; svazek chrastí; anglický prozaik; německy „východ“. –  
K. Kraj na Moravě; citoslovce krátkého klapavého zvuku; rozpočet; římskými číslicemi 1007. – L. Jubilejní; 
spěch; zaúpění; umělá hmota. – M. Biblická hora; biceps; druh borovice. – N. Stoka; slovensky „orel“; dospí-
vat; společenství včel. – O. Konec modlitby; slučovat; německy „mysl“. – P. Prudce padati; 1. díl tajenky. –  
Q. Vyrobit hodně na stavu; slovenský básník.

SVISLE: 1. Seveřanka; okruh vlivu; specializovaný krejčí. – 2. Vojenské hlášení; jméno vlka z Knih 
džunglí; odrůda vinné révy. – 3. Ohyzda; pokrytý rosou; jméno zpěvačky Langerové. – 4. Vysokoškolské 
ubytovny; vhodná ke kování; střežit. – 5. Předložka; ruská řeka; čajová růže; rychlý chod koně; motoristická 
zkratka. – 6. Selhání při hře; prodlužovat; omamné látky. – 7. Měkký kov; navinout; růstem se spojit dohro-
mady (řídce). – 8. Ženské jméno; surovina na zátky; své. – 9. Sportovní povzbuzování; úder nohou; základní 
vzorek měřidla. – 10. Lidské tělo; organizátor; hlas. – 11. Jemné lněné plátno; naivní člověk; sourozenec. – 
12. Severský mořský pták; uzřít; tkaniny bez vzoru. – 13. Označení tvrdé hudební stupnice; listnatý strom; 
zvýšený tón; palice; omáčka. – 14. Latinsky „pták“; násilím připojit cizí území; hazard. – 15. Sportovní vlněný 
trikot; někam; srážka při hotovém placení. – 16. Bílý sport; mongolští pastevci; skrytí.

Pomůcka: avis, dark, Ribe, Sinn, tea.

Vyšetřování novorozenců je nejtěžší oblastí celé medicíny. Je to spojení nemožnosti domluvit se s paci-
entem komplikované ... (dokončení citátu, jehož autorem je Svatopluk Káš, najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus 

medicorum 9/2020 se skrýval citát 
z knihy Karla Wagnera Murphyho 
zákony – lékaři a pacienti: Aneste-
ziolog je lékař, která má za úkol 
znecitlivět vaše tělo nebo jeho 
část před chirurgickým zákro-
kem. Umrtvení se provádí proto, 
abyste necítil, jak se vám lékař 
přehrabuje v dutině břišní.

Knihu Úniková hra od Me-

gan Goldinové z produkce Mladé 
fronty (viz anotaci) vyhrává de-
set vylosovaných luštitelů: Jana 
Blagová, Opava-Vávrovice; Jana 
Doňková, Kroměříž; Pavel Janík, 
Rožnov pod Radhoštěm; Jarmila 
Kadlčíková, Prachatice; Helena 
Korbelová, Praha 1; Milan Kor-
sa, Oslavany; Jiří Ptáček, Kutná 
Hora; doc. Aleš Ryšánek, CSc., 
Brno; Alena Šubertová, Kuřim; 
Josef Tuhý, Slatiňany.

Na správné řešení tajenky 
z čísla 10/2020 čekáme na adrese 
recepce@clkcr.cz do 4. listopa-
du 2020.

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování 
o ceny mohou být zařazeni pouze 
lékaři registrovaní v České lékařské 
komoře.
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Úniková 
hra 

Megan Goldinová

Vincent, Jules, Sylvie 
a  Sam jsou ambicióz-
ní a  úspěšní investič-
ní bankéři, dokonale 
přizpůsobení životu 
na Wall Street, kde se 
hraje hra plná úskoků 
a zastrašování. Jediné, 
na čem záleží, jsou pení-
ze, a kdo se chce dostat 
až na vrchol, musí být 
ochoten pro to udělat 
cokoliv.
Jednoho dne dostanou 
všichni čtyři pozvánku 
na teambuildingovou 
akci, ze které se vyklu-
be úniková hra. Brzy se 
ocitají v  temném uza-
vřeném prostoru, ve 
kterém začnou vyplou-
vat na povrch temná 
tajemství.
Největší záhada, kte-
rou v  téhle hře musí 
vyřešit? Co se stalo se 
Sarou Hallovou!
Tady veškerá zábava 
končí.
Tohle je boj o přežití.
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TEMPUS
MEDICORUMPrevence a léčba deficience

vitaminu D
NOVINKA

30 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

7 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě 1 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

Zkrácená informace o přípravku:
Název a složení: Vitamin D3 Axonia 30000 IU potahované tablety (colecalciferolum 750 µg = 30 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3  
Axonia 7000 IU potahované tablety (colecalciferolum 175 µg = 7 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3 Axonia 1000 IU potahované tablety (colecal-
ciferolum 25 µg = 1 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Indikace: Léčba deficience vitaminu D. Prevence deficience vitaminu D u vysoce rizikových pa-
cientů. Adjuvantní léčba osteoporózy. Farmakodynamické vlastnosti: Podávání celkové týdenní/měsíční dávky jednou týdně/měsíčně vede díky farmakokinetickým 
parametrům vitaminu D ke stejnému účinku jako denní podávání. Dávkování a způsob užívání: Dávka má být stanovena individuálně na základě nutné míry suple-
mentace vitaminu D a s ohledem na národní požadavky. Léčba deficitu vitaminu D (počáteční dávka): 800-4000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně 
nebo jednou měsíčně. Prevence deficitu vitaminu D (udržovací léčba): 800-1600 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacienti 
s osteoporózou: maximálně 2000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacientům má být také navíc podáno kalcium, je-li 
příjem z potravy nedostatečný. Vitamin D3 Axonia potahované tablety je možné užívat nezávisle na jídle. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomoc-
nou látku. Hyperkalcemie. Hyperkalciurie. Kalciová nefrolitiáza, nefrokalcinóza, hypervitaminóza D. Závažná porucha funkce ledvin. Upozornění: Dávka má být stano-
vena individuálně na základě kontrol plazmatických hladin kalcia. Během dlouhodobé léčby mají být monitorovány sérové hladiny kalcia, vylučování kalcia močí a renální 
funkce. Vitamin D3 Axonia nemá být užíván při pseudohypoparatyreóze a nemá být podáván dětem mladším 12 let. Interakce: Thiazidová diuretika a přípravky s obsa-
hem kalcia ve vysokých dávkách zvyšují riziko hyperkalcemie. Perorální podávání kalcia může zesílit účinky digitalisu a dalších srdečních glykosidů. Kojení: Vitamin D3 
Axonia je možné užívat během kojení. Vitamin D a jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Méně časté: hyperkalcemie a hyperkalciurie. 
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C. Držitel rozhodnutí o registraci: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9. Datum revize  
textu: 3. 3. 2020. Přípravek je vázaný na lékařský předpis a není hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte 
s úplnou informací o přípravku v Souhrnu údajů o přípravku.

Pouze na lékařský předpis!

VD30520A
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