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Na příchod 
viru SARS-Cov-2 
jsme byli všichni 
dobře připravení. 
Stát měl dostateč-
né zásoby dezin-
fekce i  ochran-
ných prostředků. 
Zdravotníci a pra-
covníci v  sociál- 
ních službách 
v předstihu vyfa-
sovali respirátory, 

rukavice a ochranné štíty. Obyvatelé dostávali 
zdarma ochranné roušky a zdravotnická zaří-
zení byla připravena na případný nápor nemoc-
ných. Nic jsme nepodcenili, neboť jsme tušili, 
že covid-19 není žádná „chřipečka“, a byli jsme 
si vědomi, že nemáme k dispozici ani vakcínu, 
ani kauzální lék.

Krizový štáb, který byl v souladu se zákonem 
ustaven hned poté, co se u nás objevily první 
případy nové infekce, operativně řídil a mobili-
zoval síly celé společnosti. Gentlemanská dohoda 
s opozicí zajistila, že nikdo nebude zneužívat 
vážné situace k laciné kritice a nebude se snažit 
z problémů vytřískávat nějaký politický kapitál. 
Když jde o život, musí jít politikaření stranou. 

Při Ministerstvu zdravotnictví byl vytvořen 
tým uznávaných odborníků, jejichž rady a dopo-
ručení respektovala nejenom vláda, ale i jednot-
livé kraje a místní samosprávy. 

Ministr zdravotnictví, který se díky svým 
životním zkušenostem a vysoké odbornosti těší 
přirozené autoritě mezi lékaři, dokázal odborníky 
navrhovaná a vládou schvalovaná opatření srozu-
mitelným a jednoznačným způsobem vysvětlovat 
lidem. Na veřejnost i zdravotníky působila jeho 
rozhodnost uklidňujícím dojmem. Každý věděl, 
co dělat má a co dělat nemá. Byli jsme jako armá-
da, jež jde za svým velitelem, protože věří, že jeho 
rozkazy dávají smysl.

Díky včasné reakci vlády, která měla odvahu 
nařídit celou řadu protiepidemických opatření, 
a díky ochotě občanů tato nařízení respektovat 
se nám společnými silami a s notnou dávkou 
štěstí podařilo uchránit zdravotnický systém 
před kolapsem a udržet nárůst počtu nakažených 
v takové míře, že jsme nemuseli počítat počty 
zemřelých po tisících. (V každém snu bývá přece 
trocha pravdy!)

Ani poté, co jsme společnými silami dostali 
nákazu pod kontrolu, jsme naštěstí neusnuli na 
vavřínech. Naším heslem se stala opatrnost a vzá-
jemná ohleduplnost. Nechtěli jsme přece zahodit 
týdny strávené v karanténě ani ty stovky miliard 
korun, o než pro záchranu lidských životů přišla 
naše ekonomika. Proto vláda protiepidemická 
opatření rozvolňovala pomalu, s  rozmyslem 
a vždy jen na základě doporučení epidemiologů. 
Je přece lepší obětovat dobrovolně něco málo 
než přijít o všechno. 

Klidné léto v přírodě jsme si mohli užít také 
proto, že takzvaná chytrá karanténa, kterou 
připravili naši přední IT odborníci, funguje. Sa-
mozřejmě nemůže nahradit práci stovek kvali-
fikovaných hygieniků. Ještěže díky prozíravosti 
předchozích vlád byl systém státní hygienické 
služby v uplynulých letech personálně posílen. 
O prestižní a dobře placenou práci je tedy tra-
dičně velký zájem. Vyplatilo se. Byla to dobrá 
investice, stejně tak jako ty stovky miliard korun 
investované do našeho zdravotnictví.

Všichni občané pochopili, že nošení roušek 
není žádným projevem nesvobody či totality, ale 
výrazem vzájemné ohleduplnosti. „Moje rouš-
ka chrání vás, vaše roušky chrání mě.“ Význam 
nošení roušek, používání dezinfekce nebo udr-
žování vzájemného odstupu mezi lidmi nikdo 
nezpochybňoval, a lidé tak doporučení dobro-
volně respektovali. Zejména my lékaři jsme táhli 
takříkajíc za jeden provaz. Lékařské kapacity, jež 
se těší mezi pacienty přirozené autoritě, pod-
porovaly nošení roušek. Pro laickou veřejnost 
to byl důležitý signál, že dodržování pravidel 
má význam. Nosit roušku v létě v prostředcích 
hromadné dopravy, v nemocnicích, na úřadech, 
v muzeu nebo v restauraci, to jistě není právě 
příjemné, ale když vám to doporučí věhlasný pan 
profesor, pak poslechnete, i když jeho oborem 
není právě epidemiologie či infekce. 

Předseda vlády byl vždy připraven podpořit 
své kolegy ministry i jejich podřízené. Státník to-
tiž nemůže pořád jen tancovat v rytmu, který mu 
určují nálady veřejnosti ventilované na sociálních 
sítích nebo průzkumy veřejného mínění. Díky 
tomu, že na rozdíl od „obyčejných lidí“ disponuje 
větším množstvím informací, je jeho povinností 
prosazovat i nepříjemné věci, které jsou pro spo-
lečnost prospěšné. Není přece populista. Řízení 
státu nemůže být permanentní volební kampaní.

A když bylo nejhůř, promluvil k národu pan 
prezident, aby nám jako skutečná hlava státu 
dodal odvahu a rozvahu. Ještěže ho máme.

Díky své disciplinovanosti jsme dnes vzorem 
nejenom pro naše sousedy v Evropě, ale pro celý 
svět. Světová zdravotnická organizace nás právem 
chválí a dává ostatním za vzor jako příklad země, 
jež boj s koronavirem úspěšně zvládla. 

Samozřejmě zvládneme i ty sporadické pří-
pady, které k nám někdo přiveze ze zemí, kde 
jsou méně úspěšní. A kdyby se přece jenom něco 
zvrtlo, pak máme připraveny kapacity pro prová-
dění desítek tisíc testů denně. Vše samozřejmě 
hradí zdravotní pojišťovny. Je přece výhodnější 
zaplatit lidem testování než jim vyplácet dávky 
za pobyt v karanténě. 

Přichází podzim a naše děti mohou zase cho-
dit do školy a my všichni do práce. Ekonomika 
začíná pozvolna růst. Stálo za to oželet nějakou tu 
rizikovou zábavu a nemuset se dnes bát o zdraví 
a životy. 

Tak a v té chvíli jsem se bohužel probudil...

Milan Kubek
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Revoluce v celoživotním  
vzdělávání lékařů
Systém celoživotního vzdělávání lékařů se přesouvá z šuplíků a papírů do přehledné počítačové podoby. 
Česká lékařská komora spouští nový Vzdělávací portál, sjednotí veškeré vzdělávací aktivity pro lékaře 
na jedno místo.

Dlouho očekávaný Vzdělávací portál bude 
v průběhu září konečně oficiálně spuštěn. 
Jeho postupné zavádění je naplánováno na 
celý zářijový měsíc, kdy budou lékařům všech 
specializací postupně zasílány pozvánky k re-
gistraci. Vzdělávací portál bude dostupný 
na stránkách www.vzdelavanilekaru.cz, kde 
již nyní naleznete bližší informace o celém 
projektu.

V následujícím textu vám celý systém 
představíme. Všechny jeho výhody a usnad-
nění, které přinese do oblasti celoživotní-
ho vzdělávání lékařů, ale i některé základní 
funkce, zvláště pak základní funkce, zvláště 
jak zažádat o kredity nebo postup, jak podat 
žádost o diplom CŽV elektronicky. 

Usnadnění vzdělávání lékařů
Personalizace, digitalizace, komplexnost. 

To jsou termíny přesně vystihující podstatu 

celého Vzdělávacího portálu, projektu, který 
byl započat již na jaře 2019 s jediným cílem, a to 
vytvořit takové prostředí, které lékařům poskyt-
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ne kompletní přehled o všech absolvovaných, 
ale i nadcházejících vzdělávacích aktivitách. 

Za celým projektem stojí prezident ČLK 
MUDr. Milan Kubek, vedoucí odd. vzdělává-
ní prof. Radek Ptáček a tým mladé pražské 
firmy TME solutions, který původně zamýš-
lel realizovat výrazně menší projekt, ale ten 
postupně „hypertrofoval“ až do současné 
podoby Vzdělávacího portálu, tedy webu, 
který vzájemně propojuje všechny jednotlivé 
účastníky systému celoživotního vzdělávání 
lékařů a poskytuje naprosto unikání systém 
„celoživotního vzdělávání lékařů na jednom 
místě“.

Fakt, že bylo načase učinit významné 
změny v systému vzdělávání lékařů a celý 
systém digitalizovat, potvrzuje i epidemio-
logická situace posledních měsíců, která si 
žádá vynaložení zvýšeného úsilí, aby lékaři 
měli možnost plnohodnotně se vzdělávat 
i v prostředí digitální platformy. 

Hlavním cílem projektu je poskytnout 
lékařům a poskytovatelům vzdělávacích akcí 
maximálně vstřícný systém, který jim poskyt-
ne vše, co v oblasti celoživotního vzdělávání 
lékařů potřebují.

Spuštění a registrace lékařů 
Spuštění portálu je naplánováno na prů-

běh celého září, kdy od 7. září byla spuštěna 
registrace pro poskytovatele vzdělávání, a od 
14. září budou postupně rozesílány pozvánky 
všem lékařům. Všechny pozvánky budou ob-
sahovat unikátní odkaz k registraci, jenž bude 
vázán na evidenční číslo lékaře. 

Po obdržení pozvánky tedy stačí ote-
vřít odkaz v e-mailu a dokončit registraci 
do Vzdělávacího portálu. Při registraci si 
každý lékař volí své hlavní a zájmové spe-
cializace – dle tohoto výběru se mu poté 

bude zobrazovat personalizovaná nabídka 
vzdělávacích akcí. 

Všichni lékaři, jak již bylo zmíněno, bu-
dou získávat pozvánky postupně, nemějte 
tedy obavy, pokud pozvánku neobdržíte 
ihned 14. září. Tento způsob postupného 
zvaní k  registraci byl zvolen proto, aby 
všichni uživatelé dostali včas odpovědi na 
své případné otázky. Pokud by se stalo, že 
pozvánku do konce září neobdržíte, kontak-
tuje, prosím, okresní sdružení, u kterého jste 
registrováni, a požádejte o zaslání nového 
registračního odkazu.

První přihlášení  
do Vzdělávacího portálu

Po prvním přihlášení do aplikace může 
být stav vašeho kreditového konta nula – 

toto snadno změníte tím, že zašlete žádost 
o uznání kreditů za absolvovanou vzdělávací 
aktivitu či jinou činnost, za kterou můžete 
získat kredity celoživotního vzdělávání. Od 
té chvíle se vám budou kredity načítat auto-
maticky ihned potom, co poskytovatel vzdě-
lávání nahraje do systému prezenční listinu 
vzdělávací aktivity, které jste se zúčastnili. 

Na své hlavní stránce naleznete také vý-
čet vzdělávacích akcí, jež se konají ve speci-
alizacích, které jste si zvolili při registraci. 
Pokud budete chtít zobrazit též akce, které 
se konají i v jiných oborech, dosáhnete toho 
jednoduše úpravou výchozího nastavení fil-
trů. 

Automatické připisování kreditů 
Jednou z hlavních vizí, která stála za 

vznikem Vzdělávacího portálu, je možnost 
automatického přičítání kreditů lékařům, 
a to co možná nejdříve po absolvování vzdě-
lávací akce. Aby mohla být tato vize realizo-
vána, je zapotřebí spolupráce poskytovatelů 
vzdělávání, již by měli po ukončení dané 
akce nahrát prezenční listinu se seznamem 
evidenčních čísel (ČLK ID) lékařů do sys-
tému. 

Aby mohli poskytovatelé tyto informace 
do systému vkládat, musí dojít ke změnám 
v registračních formulářích na vzdělávací 
akce. Tato změna formulářů spočívá právě 
v začlenění ČLK ID lékaře mezi vyplňované 
položky při registraci, proto při přihlašová-
ní na akce mějte, prosím, vždy při ruce své 
evidenční číslo, které naleznete v seznamu 
registrovaných lékařů na stránkách ČLK.

Úvodní strana Vzdělávacího portálu

Vyplnění osobních údajů umožní personalizovat obsah na míru  
každému uživateli.
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Pro tyto nutné změny je období do konce 
roku 2020 považováno za období přechod-
né, kdy budou poskytovatelé akcí přizpůso-
bovat své systémy tak, aby v lednu 2021 již 
byli všichni schopni zabezpečit okamžité 
připsání kreditů všem účastníkům vzdělá-
vacích akcí.

Správcem svých kreditů 
Absolvovali jste akreditovanou vzdě-

lávací akci či jste publikovali článek v od-
borném časopise? Za tyto aktivity a mnohé 
další můžete získat kredity tak, že vyplníte 
jednoduchý formulář ve svém profilu. Mů-
žete tak zažádat o kredity za akce, kterých 
jste se zúčastnili ještě před spuštěním por-
tálu. Vaši žádost obdrží příslušné okresní 
sdružení, kde jste zaregistrováni, a v nej-
bližším možném termínu ji vyřídí. Vyplnění 
žádosti je opravdu snadné, tak neváhejte 
a přemístěte své certifikáty „ze šuplíku“ 
na svůj účet. 

Kompletní přehled 
o absolvovaných aktivitách

Kurikulum veškerých aktivit, za které 
lékař získal kredity celoživotního vzdělávání, 
se vytváří na základě tří zdrojů informací. 

Prvním zdrojem je poskytovatel vzdělává-
ní – poskytovatel je první a zároveň klíčový 
zdroj informací o získaných kreditech lékařů. 
Druhým zdrojem je okresní sdružení, které 
může lékařům kredity přidělovat na základě 
jejich žádosti. Třetím a posledním zdrojem je 
lékař samotný. 

Vzhledem ke třem rozdílným zdrojům dat 
je celý systém navržen tak, aby nedocházelo 
k duplicitnímu přidělování kreditů za totožné 
aktivity. Mimoto má lékař k dispozici vždy 
aktuální přehled akreditovaných aktivit, kte-
rých se zúčastnil. 

Podávání žádostí o diplom CŽV
Ve chvíli, kdy lékař získá diplom celoži-

votního vzdělávání, odemkne se v systému 
možnost zažádat o diplom CŽV. Diplom si 
pak může lékař vyzvednout na patřičném 
okresním sdružení tak, jak byl zvyklý, nebo 
si ho může nově nechat zaslat na vybranou 
adresu. 

Plány do budoucna
Bonifikace lékařů za diplom celoživotního 

vzdělávání. Toto oblíbené sousloví vedlo rea-
lizátory projektu k začlenění další funkce do 
systému. Touto funkcionalitou je kalkulačka 
bonifikace lékařů, jež bude v rámci portálu 
spuštěna v průběhu roku 2021. 

V průběhu vývoje Vzdělávacího portá-
lu vznikla ještě spousta dalších nápadů, jak 
portál dále zlepšovat. Do budoucna se počítá 
například i s možností okamžitého propiso-
vání kreditů za absolvování e-learningu bez 
nutnosti čekat na nahrání prezenční listiny 
nebo možné propojení s registrem lékařů. 
Další velkou vizí, jejíž realizace je prozatím 
pouze hudbou budoucnosti, je i  zařazení 
specializačního vzdělávání do Vzdělávacího 
portálu. 

Kompletní přehled o událostech v oboru

Snadné a rychlé podávání žádostí
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Při založení TME solutions jste byl poměrně čerstvý absolvent 
pražské VŠE, jak jste se dostal k digitalizaci zdravotnictví? 

Nejprve jsem při studiu příležitostně pracoval pro farmaceutické 
společnosti. Následně jsem vyzkoušel práci v Deloitte, což byla dobrá 
zkušenost, ale ujistila mě, že kolem sebe potřebuji agilní, efektivní 
a kreativní prostředí. Naskytla se možnost částečně digitalizovat pro-
cesy pro velkého výrobce léčiv v Česku, na Slovensku a v Rumunsku, 
což odstartovalo činnost naší společnosti. 

Postupně jsme s partnery vyvinuli řadu aplikací, které dnes napomáhají 
včasné diagnostice pacientů i usnadňují administrativní práci lékařům.

S jakým cílem jste TME zakládali? 
Máme velmi široký tým skládající se z odborníků na zdravotnic-

tví, projektové manažery, redaktory i tým vývojářů. Tímto záběrem 
jsme na trhu unikátní, což nám umožňuje projekty nejen vymyslet 
a odborně připravit, ale i realizovat včetně implementace. To celé nám 
umožňuje vytvářet efektivní řešení v rámci zdravotnictví – s tímto 
cílem jsme TME zakládali.

Vzdělávací portál se zdá jako dost rozsáhlý počin, původně mělo 
jít o mnohem menší projekt. Proč tedy tak rozsáhle? 

To je, jako když začnete pracovat na zahradě. Jdete jen upravit jeden 
záhon a pak vás to chytí a stavíte altán. (smích) Při analýze procesů, 
které mělo původní řešení elektronizovat, jsme si uvědomili, že přidaná 
hodnota každé další „drobnosti“ ohromně pozvedne celý systém. A tak 
se nabalovaly jednotlivé funkce, dokud se nepodařilo dosáhnout vysoce 
komplexního systému, který s sebou přinese množství výhod pro uživatele.

Říkáte, že rádi vymýšlíte a realizujete projekty, jež posunou 
zdravotnictví více směrem k postupné digitalizaci. Co se vám 
už podařilo digitalizovat? 

Předně bych chtěl říci, že se nesnažíme nahrazovat lékaře, jak je 
občas dezinterpretováno. Digitalizace nás čeká a nemine, jak je tomu 
vidět i v dalších oborech. Čas lékařů jakožto vysoce specializovaných 
odborníků je třeba využít co nejefektivněji a k tomu se jim snažíme 
napomoci.

Z projektů bych uvedl například mobilní aplikaci a webový 
portál www.urosoft.cz, který díky propojení lékařů s pacienty 
umožňuje získání jejich ob jektivních dat nezbytných pro léčbu 
inkontinence a hyperaktivního močového měchýře. Pro včasný 
záchyt a přesnější diagnostiku pacientů s idiopatickou plicní 
fibrózou vytvořili portál www.ipfchecker.cz. Ten kromě výpočtu 
rizika přítomnosti obvyklé intersticiální pneumonie zprostřed-
kovává konzultace sporných HRCT snímků s MUDr. Evou Kočo-
vou, Ph.D., zkušenou odbornicí na danou problematiku. Dle slov 
garantky projektu, MUDr. Martiny Šterclové, Ph.D., je s pomocí 
této aplikace možné proces diagnózy IPF zjednodušit a zajistit tak 
léčbu pro více pacientů. Máme připravenu řadu dalších sofistiko-
vaných projektů, které ale často narážejí na rozdílnou strukturu 
dat na jednotlivých pracovištích, tedy nejraději bychom poskytli 
celý informační systém, který by s daty uměl pracovat, ale to je 
jiný příběh.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky nebo požadavky, nevá-
hejte se prosím kdykoliv obrátit na adresu info@vzdelavanilekaru.
cz a náš tým se vám bude s radostí věnovat.

Malá firma s velkými vizemi
Realizátorem celého projektu je společnost TME solutions, která působí na poli vývoje zdravotnického 
software již sedm let a má za sebou řadu úspěšných projektů. „Takový malý experiment,“ odpovídá 
s  nadsázkou na úvodní otázku rozhovoru pro Tempus medicorum, co vlastně TME znamená,  
Ing. Otakar Šašek, jeden ze zakladatelů společnosti. Vzápětí již vážně dodává, že název je ve skutečnosti 
akronymem slov technologie, marketing a efektivita – základních pilířů, na nichž byla společnost 
vybudována.

VZDĚLÁVÁNÍ
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Platy a mzdy v lůžkových  
zdravotnických zařízeních
V období březen–červenec 2020 proběhl každoroční sběr dat v programu resortních statistických 
zjišťování, který mimo jiné zahrnuje hlášení poskytovatelů zdravotních služeb o odměnách 
zdravotnických pracovníků a o složkách platů a mezd. V důsledku epidemie covidu-19 byly termíny 
odevzdání dat prodloužené a tyto výsledky tedy publikujeme s určitým zpožděním oproti předchozím 
rokům. Článek shrnuje výsledky ze segmentu lůžkové péče, ambulantní segment bychom shrnuli 
v některém z dalších sdělení. 

Výsledky statistických šetření v resortu zdravotnictví za období 2019–2020:  
segment lůžkové péče 

Program statistických zjišťování obsahu-
je seznam statistických zjišťování a charak-
teristiky jednotlivých zjišťování stanovené 
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů. Pro-
gram statistických zjišťování MZ na rok 2019 
byl zveřejněn ve Vyhlášce č. 250 ze dne 19. říj- 
na 2018 o Programu statistických zjišťování 
na rok 2019, v částce 126/2018 Sb. Konkrétní 
zapojená statistická šetření: E (MZ) 2-01 – 
Roční výkaz o složkách platu, personálním 
a provozním vybavení poskytovatele zdra-
votních služeb; E (MZ) 3-01 – Roční výkaz 
o složkách mezd, personálním a provozním 
vybavení poskytovatele zdravotních služeb.

Poskytovatelé lůžkové péče odevzdali 
personální hlášení za rok 2019 a dále také 
hlášení o platech a mzdách za první kvartál 
roku 2020. Ačkoliv situace nebyla v období 
nouzového stavu jednoduchá, odevzdaná 
data jsou velmi reprezentativní a kvalitní. 
Po závěrečných validacích tak bylo možné 
zpracovat 295 hlášení z celkového počtu  
313 zpravodajských jednotek (94% výtěž-
nost, stejná jako v roce 2019). Sběr v roce 
2020 proběhl podle stejné metodiky jako 
v minulých letech a výsledky je možné ča-
sově srovnávat. 

Hlavní závěry týkající se kapacity 
a odměňování sester v lůžkové péči 

Výsledky potvrzují nálezy z předchozích 
let, tedy významný růst odměn v čase. Vel-
mi pozitivním zjištěním je zastavení úbytku 
úvazkové kapacity sester v akutní lůžkové péči. 
•  V roce 2019 byl zastaven do té doby konti- 

nuální úbytek úvazkové kapacity všeobec-
ných sester a porodních asistentek v segmen-
tu akutní lůžkové péče; v systému přibylo  
224 úvazků. Celkem v lůžkové péči evidujeme 
48 164 úvazků všeobecných a dětských sester 

a porodních asistentek. Kumulativně tak ka-
pacity sester v akutní lůžkové péči poprvé od 
roku 2012 vzrostly, ačkoliv nadále nedosahují 
referenční hodnoty roku 2010. Oproti roku 
2010 evidujeme deficit úvazkové kapacity o 1 
933 úvazků, zejména z let 2013–2016. 
•  Opačný trend vykazují úvazky praktic-

kých sester (zdravotnických asistentů) –  
jejich kapacity setrvale rostou, od roku 
2018 do 2019 nově o 249 úvazků (výsledná 
kapacita v roce 2019 činila 3 741 úvazků 
praktických sester). 

Tabulka 1. Přehled sumárních statistik rozdělení hodnot celkového výdělku 
lékařů a sester v lůžkové péči (spojené platy a mzdy)

Vybrané 
statistiky 

Lékaři Sestry

Akutní lůžková 
péče

Ostatní lůžková 
péče

Akutní lůžková 
péče

Ostatní lůžková 
péče

1. decil 57 098 47 033 33 335 29 939

1. kvartil 65 621 62 418 37 752 35 801

medián 78 627 77 390 40 043 40 710

3. kvartil 88 731 91 153 43 455 46 134

9. decil 99 636 110 896 48 634 49 926

průměr 82 726 75 916 43 792 44 466

Zdroj: ÚZIS

Zdroj: ÚZIS

Tabulka 2. Úvazky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v lůžkové péči
Akutní lůžková péče – počty úvazků od rolu 2010 v absolutních hodnotách

Kategorie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rozdíl     
19-18

rozdíl 
v %

Lékaři 18 657 19 081 19 445 19 455 19 834 20 222 20 865 21 193 21 488 21 968 480 102,20

Zubní lékaři 266 264 258 252 261 262 232 233 237 240 3 101,30

Farmaceuti* 91 92 85 99 101 786 875 853 919 966 47 105,10

Celkem 19 014 19 437 19 788 19 806 20 196 21 270 21 972 22 279 22 644 23 174 530 102,30
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•  Kapacity sester v ostatní lůžkové péči 
(dlouhodobá, následná péče) již čtvrtý 
rok postupně narůstají, aktuálně v roce 
2019 o 102 úvazků. Nárůst úvazků sester 
v roce 2019 v ostatní lůžkové péči mírně 
překročil stav z referenčního roku 2010.

•  Platy i mzdy sester od roku 2018 význam-
ně narostly a v roce 2019 dosáhly průměru 
(celkový průměr platů a mezd, všechny 
segmenty lůžkové péče) 43 865 Kč. Seg-
ment akutní lůžkové péče se v celkovém 
průměru odměn sester významně neliší 
od segmentu ostatní lůžkové péče. Zjiš-
těný růst odměn od roku 2018 pokračuje 
v trendu z předchozího období a tento 
nemění. V meziročním porovnání 2018 
a 2019 tak jde o nárůst v obou segmen-
tech lůžkové péče o cca 14 %, přičemž toto 
relativní navýšení bylo v přibližně stejné 
výši zjištěno u všech kategorií zřizovatelů 
lůžkové péče. 

•  Průměrná měsíční odměna zdravotních 
sester v roce 2019 významně převýšila 
průměrnou odměnu v ČR (dle dat ČSÚ:  

34 125 Kč). Oproti roku 2010 odměna 
sester rostla v roce 2019 kumulativním 
indexem růstu 169 %, zatímco průměrná 
mzda v ČR rostla proti roku 2010 o 143 %. 

•  Výše uvedené pozitivní trendy ve vývoji 
odměn sester jsou avšak stejně jako v mi-
nulých letech provázeny dvěma proble-
matickými jevy: 
•  Jelikož platy i mzdy rostou relativně 

stejným tempem, nadále zůstává mezi 
těmito dvěma formami odměny rozdíl, 
který začal být významný po roce 2011. 
Průměrný plat sestry dosáhl v roce 2019 
hodnoty 46 974 Kč, zatímco průměrná 
mzda 39 620 Kč. 

•  Problémem je rovněž velký objem přes-
časové práce sester a práce ve službách, 
což je jistě důsledek chybějících kapacit. 
To se nevyhnutelně promítá do složek 
platů a mezd, kdy základní tarif u odměn 
sester tvoří 58 % (platy) – 60 % (mzdy) 
v segmentu akutní péče, respektive 56 % 
(platy) – 66 % (mzdy) v ostatní lůžkové 
péči. Podíl tarifní složky i dalších složek 

platů a mezd zůstává dlouhodobě v čase 
přibližně stejný a nezkresluje časová 
srovnání. 

Hlavní závěry týkající se kapacity 
a odměňování lékařů v lůžkové péči 

Rovněž u lékařů výsledky za rok 2019 
potvrzují hlavní nálezy z předchozích let, 
tedy významný růst odměn v čase, avšak 
také rizikově vysoký podíl přesčasové práce 
lékařů, zejména v akutní lůžkové péči. 
•  V roce 2019 přibylo do segmentu akutní 

lůžkové péče celkem 480 úvazků lékařů, 
což znamená nárůst o 2,23 % na celkových 
21 968 úvazků. 
•  Tento trend potvrzuje prediktivní mo-

dely z roku 2014, předvídající celkové 
pozitivní saldo nástupu lékařů do sys-
tému, a to ročně cca 300–400 úvazků. 
Při počtu absolventů lékařských fakult, 
který převyšuje 1 200, jde ovšem o re-
lativně malý absolutní přírůstek, který 
nicméně stále převyšuje úbytek kapacit 
daný stárnutím a  odchody lékařů do 
důchodu. 

•  Konečné vyhodnocení celkové roční 
bilance musí být provedeno i se započí-
táním nelůžkové péče, z tohoto hlediska 
jsou tedy výše uvedená čísla předběžná 
a týkají se jen péče lůžkové. 

•  V roce 2019 došlo i k mírnému posílení 
ostatní lůžkové péče (následná, dlouho-
dobá lůžková péče), celkem o 18 úvaz-
ků lékařů. Ve srovnání s  rokem 2010  
se v úvazcích lékařů tento segment lůž-
kové péče dostává do pozitivního salda, 
od roku 2010 kumulativně o 128 úvazků 
lékařů.

•  Platy i mzdy lékařů od roku 2018 význam-
ně narostly a v roce 2019 dosáhly průměru 
(celkový průměr platů a mezd, všechny 
segmenty lůžkové péče) ve výši 82 333 Kč.  
Segment akutní péče se v celkovém prů-
měru odměn lékařů významně liší od seg-
mentu ostatní lůžkové péče (celkový prů-
měr v akutní péči: 82 726 Kč vs. v ostatní 
lůžkové péči: 75 916 Kč). Zjištěný růst od 

Zdroj: ÚZIS

Tabulka 3. Úvazky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v lůžkové péči
Ostatní lůžková péče – počty úvazků od rolu 2010 v absolutních hodnotách

Kategorie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rozdíl     
19-18

rozdíl 
v %

Lékaři 1 361 1 418 1 365 1 325 1 351 1 304 1 428 1 430 1 471 1 489 18 101,20

Zubní lékaři 6 7 5 6 5 6 4 7 6 5 83,30

Farmaceuti* 0 1 1 1 1 19 32 31 31 32 1 103,20

Celkem 1 367 1 425 1 371 1 332 1 357 1 329 1 464 1 468 1 514 1 526 12 100,80
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roku 2018 pokračuje v trendu z předchozí-
ho období a tento nemění. V meziročním 
porovnání 2018 a 2019 jde o nárůst o cca 
6 % (mzdy lékařů rostly průměrně o 7,2 
%, platy o 5,4 %). 

•  Průměrná odměna lékaře v  roce 2019 
významně převýšila průměrnou odmě-
nu v ČR (dle dat ČSÚ: 34 125 Kč). Oproti 
roku 2010 odměna lékařů roste v roce 
2019 kumulativním indexem růstu 166 %, 
zatímco průměrná mzda v ČR rostla proti 
roku 2010 o 143 %. 

•  Výše uvedené pozitivní trendy ve vývoji 
odměn lékařů jsou avšak stejně jako v mi-
nulých letech provázeny dvěma proble-
matickými jevy: 
•  Ačkoliv mzdy lékařů rostou relativně 

rychlejším tempem než platy, nadále 
zůstává mezi těmito dvěma formami 
odměny významný rozdíl. Průměrný 
plat lékařů dosáhl v roce 2019 hodno-
ty 84 744 Kč, zatímco průměrná mzda  
78 848 Kč. 

•  Problémem je velký objem přesčaso-
vé práce a práce ve službách, přičemž 
u  lékařů dosahuje objem přesčasové 
práce většího podílu než u sester. To 
se promítá do složek platů a mezd, kdy 
základní tarif u odměn lékařů tvoří 59 %  
(platy) – 58 % (mzdy) v segmentu akutní 
péče, respektive 52 % (platy) – 67 % 
(mzdy) v ostatní lůžkové péči. Nicmé-
ně podíl tarifní složky i dalších složek 
platů a mezd zůstává dlouhodobě v čase 
neměnný a nezkresluje časová srovnání 
(v roce 2017 tvořil základní tarif lékaře 
50–58 % odměny v akutní lůžkové péči 
a 52–68 % v ostatní lůžkové péči). 

Výsledky predikce (předběžné 
modelace) odměňování v roce 2020 

V dubnu–červnu 2020 byl uskutečněn 
mimořádný sběr personálních výkazů E 2-01 
a E 3-01 z nemocnic za období leden–březen 
2020. Pro porovnání meziročního vývoje pla-
tů a mezd jsou čtvrtletní hodnoty zkresleny 
především dosud nevyplacenými ročními 
odměnami, ročním čerpáním náhrad za ne-
moc, popřípadě čerpáním dovolených. Proto 
byly odměny za 1. Q 2020 modelovány na 
základě meziročního růstu platových tarifů 
a základních (nárokových) mezd. Z tohoto 
důvodu byly do simulace odměn roku 2020 
na základě 1. Q 2020 započteni jen ti posky-
tovatelé, kteří odevzdali výkaz za rok 2019  
i 1. Q 2020. Postup modelace lze stručně shr-
nout v následujících bodech: 
1.  Za období Q1/2019 byly dosbírány detailní 

přehledy o složkách platů a mezd; takto 
bylo možné přesně kvantifikovat tarifní 
složku odměny.

2.  Výše tarifu byla trendově srovnána s těmito 
hodnotami z předchozích let. 

3.  Pro rok 2019 byla následně pravděpodob-
nostně predikována výše ostatních složek 
platu s předpokladem, že vzájemné poměry 
a relativní zastoupení těchto složek se mezi 
jednotlivými roky významně nemění. 

Mimořádný sběr dat proběhl velmi uspo-
kojivě a poskytl data od reprezentativního 
vzorku poskytovatelů lůžkové péče odměňu-
jících platem (N = 104, 95% pokrytí – v roce 
2019 bylo dosaženo nižší, 90% pokrytí) 
a mzdou (N = 171, 85% pokrytí – v roce 2019 
bylo dosaženo nižší, 73% pokrytí).

Výsledky provedené predikce lze stručně 
shrnout následovně:

•  Akutní lůžková péče
•  Lékaři. V roce 2020 roste celková odmě-

na (průměr platů a mezd) lékařů průměr-
ně o 6,8 % a pravděpodobně dosáhne hod-
noty přibližně 88 312 Kč (plat: 90 293 Kč,  
mzda: 85 342 Kč).

•  Sestry. V roce 2020 roste celková odměna 
(průměr platů a mezd) sester průměrně 
o 8,5 % a pravděpodobně dosáhne hod-
noty přibližně 47 498 Kč (plat: 50 660 Kč, 
mzda: 43 154 Kč).

•  Ostatní lůžková péče
•  Lékaři. V roce 2020 roste celková odmě-

na (průměr platů a mezd) lékařů průměr-
ně o 7,7 % a pravděpodobně dosáhne hod-
noty přibližně 81 729 Kč (plat: 81 432 Kč,  
mzda: 82 494 Kč).

•  Sestry. V roce 2020 roste celková odměna 
(průměr platů a mezd) sester průměrně 
o 8,6 % a pravděpodobně dosáhne hod-
noty přibližně 48 277 Kč (plat: 51 883 Kč, 
mzda: 38 949 Kč).

Tabelární souhrn výsledků 
Ucelenou sadu robustních statistik shr-

nuje tabulka 1, ze které vyplývá mimo jiné 
shoda mediánu a aritmetického průměru ve 
všech hodnocených kategoriích platů a mezd. 
Získaná data tedy nejsou zkreslena asymet-
rickou distribucí nebo vlivem menšinových 
odlehlých hodnot. 

Z tabulky 1 vyplývá často komentovaný 
fakt, který byl zřetelný i ve sběrech dat za 
roky 2017–2018. Je objektivní realitou, že 
cca 50–55 % pracovníků má plat či mzdu 
významně nižší než prezentovaný celkový 
průměr. Tento jev je podstatou statistických 
zobecňování, za určitou kohortu subjektů 
vypovídá celkový průměr či medián a velký 
podíl subjektů má logicky hodnoty nižší 
nebo vyšší než tato bodová statistika. Re-
lativně velký rozptyl odměn u různých ne-
mocnic může mít řadu objektivních důvodů, 
z nichž zde zmíníme dva hlavní:
•  Výši odměn zdravotnických pracovníků 

nemocnic do značné míry určuje struk-
tura poskytované péče, zejména podíl 
neelektivních akutních hospitalizačních 
případů, podíl intenzivní péče, směnný 
provoz, podíl ambulantních služeb apod. 
Objem směnného provozu ovlivňuje ze-
jména výši odměn všeobecných sester. 
Struktura péče také určuje podíl různě 
vzdělaných pracovníků v dané nemocnici, 
např. koncentrace vysoce specializované 
péče si vynucuje velký podíl lékařů L3 
a  logicky tak navyšuje celkový průměr 
platů či mezd za poskytovatele. Z těchto 

Zdroj: ÚZIS
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důvodů nelze paušálně srovnávat odměny 
v nemocnicích proti jediné referenční 
hodnotě. 

•  Výši odměn zjištěnou výkaznictvím platů 
a mezd ovlivňuje objem práce na dohody. 
Vysoký podíl práce na dohody dlouhodobě 
pozorujeme zejména u poskytovatelů od-
měňujících pracovníky mzdou, tento fakt 
má logicky vliv na výši průměrné hlášené 
mzdy. 

Závěrečné komentáře 
k provedené validaci dat 

Systém sběru dat je protokolárně řízen 
a podřizuje se platným mezinárodním nor-
mám, stručně zde zmiňujeme pouze hlavní 
prvky nastavení:
•  Zdrojová data jsou přímo hlášením od 

jednotlivých zpravodajských jednotek, 
poskytovatelů zdravotních služeb. ÚZIS 
ČR do primárních dat nezasahuje, dojde-li 
k opravám, pak vždy opakovaným hláše-
ním vyzvaného poskytovatele. Primární 
data jsou protokolárně ukládána a lze je 
tak i zpětně forenzně prověřit. 

•  Šetření o průměrném výdělku jsou har-
monizována se strukturálním šetřením 
Evropské unie pod názvem „The Structure 
of Earnings Survey“ (viz nařízení Komi-
se (ES) č. 1916/2000 ve znění pozdějších 
předpisů).

•  Mezinárodní srovnání vycházejí z publi-
kovaných metodik EUROSTAT a OECD 
závazných pro země hlásící data o prů-
měrném výdělku a výdělku v jednotlivých 

segmentech trhu, viz např. OECD Health 
Statistics 2018, Definitions, Sources and 
Methods, HEALTH CARE RESOURCES; 
https://stats.oecd.org/ nebo OECD (2017), 
Health at a Glance 2017: OECD Indica-
tors, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/ health_glance-2017-en. 

Sběr dat má zavedený víceúrovňový 
systém validací, který zahrnuje i srovnání 
s jinými nezávislými informačními systémy. 
Velmi stručně zde zmíníme hlavní, obliga-
torní, validační kroky:
•  Validace primárních dat při hlášení. 

Sběr dat z nemocnic probíhá výhradně 
elektronicky, v drtivé většině automatic-
kým generováním datové dávky z perso-
nálních informačních systémů. Po přijetí 
na straně ÚZIS ČR je kontrolována vnitřní 
konzistence dat (struktura platů a mezd 
musí logicky a numericky odpovídat), ča-
sová konzistence dat (změny proti hlášení 
z minulých let) a soulad dat o odměnách 
s daty o úvazcích pracovníků (odměny mu-
sejí principiálně odpovídat úvazkovým 
kapacitám, které jsou hlášeny nezávisle). 
Nesrovnalosti jsou řešeny zpětným dota-
zováním na poskytovatele, který jediný 
může odesílání primárních dat korigovat 
a měnit. 

•  Analytická (statistická) validace. Ana-
lýza rozdělení hodnot platů a mezd prochá-
zí kontrolou na výskyt odlehlých hodnot 
(tyto jsou dále validovány a potvrzovány), 
kontrolou konzistence s pracovními kapa-
citami poskytovatelů a kontrolou sumár-

ních statistik (shoda průměru s mediánem, 
interkvartilové rozpětí apod.). 

•  Validace proti externím – nezávislým –  
zdrojům dat. Zde zmíníme zejména In-
formační systém o průměrném výdělku 
(ISPV), který je založen na čtvrtletním 
statistickém šetření a  jehož gestorem 
je Ministerstvo práce a  sociálních věcí 
(MPSV).
•  ISPV je systém pravidelného monitoro-

vání výdělkové úrovně a pracovní doby 
zaměstnanců v ČR. ISPV obsahuje úda-
je z pravidelného statistického šetření, 
které je pod názvem „čtvrtletní šetření 
o průměrném výdělku“ zařazeno do pro-
gramu statistických zjišťování vyhláše-
ných Českým statistickým úřadem (ČSÚ) 
ve sbírce zákonů pro příslušný kalendář-
ní rok. Výsledky ISPV jsou v každé sfé-
ře publikovány ve vybraných tříděních. 
Třídění odpovídají socioekonomickým 
znakům zaměstnanců ( jednotlivým za-
městnáním podle klasifikace CZ-ISCO). 
Zdroj: https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-
-setreni/Aktualni.aspx

•  Data ISPV publikovaná za rok 2019 
potvrzují kvantitativní šetření resortu 
zdravotnictví a ÚZIS ČR. Jako příklad 
uvádíme publikovaná data ISPV za lékaře 
pracující v nemocnicích v interních a chi-
rurgických oborech: průměrný plat byl 
publikován v rozsahu 94 967 Kč – 104 434  
Kč (medián 90  839 – 102 456 Kč).  
Průměrný plat všeobecných sester se 
specializací byl v  roce 2019 dle ISPV 
51 613 Kč, medián činil 51 157 Kč. 

Poděkování 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 

poskytovatelům zdravotních služeb, kteří 
dodali kvalitní hlášení pro resortní šetření 
a  spolupracovali na validaci těchto dat. 
Jsme si vědomi, že období jara 2020 bylo 
pro poskytovatele lůžkové péče velmi pro-
blematické a vážíme si energie a času inves-
tovaných do sběrů dat. Bez této spoluprá-
ce bychom žádná data o lidských zdrojích 
v resortu neměli. Velmi děkujeme našim 
kolegyním a kolegům, kteří na sběru dat 
pracovali pod vedením Ing. Pavla Langha-
mmera a Lenky Leskové. Poděkování patří 
rovněž týmu regionálních metodiků ÚZIS. 
V neposlední řadě velmi děkujeme vedení 
České lékařské komory za prostor, který ve 
svém časopise věnuje tomuto sdělení a za 
možnost takto prezentovat zjištěná data. 

L. Dušek, M. Bartůňková, V. Těšitelová 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
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Odbory oceňují vládu za mimořádné odměny 
a zvýšení plateb za státní pojištěnce, pro rok 
2021 budou žádat zvýšení tarifů o 15 procent
Odbory ve zdravotnictví oceňují přístup premiéra Andreje Babiše a ministryně financí Aleny Schillerové 
při stanovení mimořádných odměn pro zaměstnance nemocnic. Odměny jsou adekvátním poděkováním 
zdravotníkům a dalším zaměstnancům nemocnic za jejich práci v době mimořádného stavu a epidemie 
covidu-19. Současně odměny fungují jako výrazný personální stabilizační prvek. Jménem zaměstnanců 
nemocnic děkujeme vládě za ocenění jejich práce.

Odbory velmi uvítaly také další krok vlády 
a Poslanecké sněmovny – zvýšení plateb za 
státní pojištěnce. I díky zákonem upravené-
mu zvýšení je české zdravotnictví v dobré 
finanční kondici. Za odbory jsme zvýšení 
plateb za státní pojištěnce dlouhá léta pro-
sazovali a jsme přesvědčeni, že pro zachování 
dostupnosti a rozsahu zdravotní péče pro 
pacienty je tento krok naprosto nezbytný, 
což ve svém vystoupení dne 18. dubna 2020 
potvrdil také premiér Andrej Babiš. Zásadní 
ovšem je, aby se peníze z pojišťoven dostaly 
k poskytovatelům péče a ti je použili ve pro-
spěch pacientů a zaměstnanců.

Připomínáme, že je nutné s ohledem na 
stárnutí populace a vývoj medicíny objemy 
financí do zdravotnictví nadále zvyšovat. Kva-
litní a dostupná zdravotní péče je základem 
pro rozvoj společnosti. 

Bez lidí se péče poskytovat nedá. Proto 
navrhujeme jako významný personální sta-
bilizační prvek zvýšit od 1. ledna 2021 platové 
a mzdové tarify zaměstnancům ve zdravot-
nictví o 15 procent. Ministrem zdravotnictví 
Adamem Vojtěchem navrhované navýšení 
platových tarifů o pět procent považujeme 
za naprosto nedostatečné.

České nemocnice se dlouhodobě potýkají 
s celkovým podfinancováním. Souhlasíme 
s názory zaměstnavatelů, že je nezbytné ve-
dle financí na zvýšení platů a mezd dodat do 
nemocnic také finance na léky, zdravotnický 
materiál, rozvoj nemocnic a pokrytí inflace. 
A samozřejmě je nezbytné finančně zajistit 
dostatečný počet zaměstnanců, protože málo 
zaměstnanců na pracovištích vede k neúměr-
ným přesčasům a přetěžování těch stávají-
cích, což je často důvodem jejich odchodu.

Náklady poskytovatelů zdravotní péče je 
nutné řešit prostřednictvím úhradové vyhláš-

ky. Žádáme ministra zdravotnictví, aby před 
finální dohodou o navýšení platových a mzdo-
vých tarifů neuzavíral úhradovou vyhlášku 
pro rok 2021. O nárůstech platů a mezd pro 
příští rok jsme připraveni jednat.

Avizujeme, že bychom velmi uvítali, aby 
se na růst odměn za práci a navýšení úhrad 
za poskytovanou zdravotní péči pro rok 2021 
našla shoda.

Bc. Dagmar Žitníková,  

předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR

MUDr. Martin Engel,  

předseda LOK-SČL

PLATY A MZDY VE ZDRAVOTNICTVÍ

MEDITOUR 2020
Série odborných konferencí zaměřené na 
management ordinace v době covidové.

Plzeň
15. 9.

Ostrava
23. 9.

Olomouc
7. 10.

Brno
15. 10.

Kunětická Hora
3. 11.

Liberec
24. 11.

Více informací a registrace www.meditour.cz 
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Prezident, mercedes  
a čtvrt století
Zdá-li se nám něco velké nebo malé, je to vždy relativní podle toho, s čím to srovnáváme. Mnozí naši milionáři 
jsou relativně chudí a nevešli by se mezi první stovku našich miliardářů. Pro českého důchodce, a nejen důchodce, 
jsou však bohatí. Je přirozenou lidskou vlastností se srovnávat. Většina z nás se srovnává s úspěšnějšími, 
bohatšími. Nesrovnáváme se směrem dolů.

Slýcháme a  čteme stesky 
zdravotníků na nedostatečné 
ocenění jejich práce. Byli jsme 
svědky různých protestních akcí. 
Studium medicíny přestává být 
pro muže atraktivní. Dnes už 
na lékařských fakultách studuje 
jenom jedna třetina mužů, dvě 
třetiny tvoří ženy. Populace léka-
řů stárne, během tří let počet ab-
solventů fakult nenahradí počet 
odcházejících do důchodu. V ne-
mocnicích pracují cizinci a naši 
absolventi hledají naopak uplat-
nění v cizině. Průměrná měsíční 
odměna nemocničního lékaře je 
82 726 Kč. Málo se však ví o vy-
sokém podílu přesčasové práce 
na této odměně (práce v  noci, 
o  víkendech). Ta tvoří u  platů  
49 procent, u mezd až 58 procent! 
Ubývá všeobecných zdravotních 
sester v nemocnicích. Zatímco 
v  roce 2010 jich bylo 50  097, 
v  roce 2019 již jenom 48 164. 
Ze sociologického hlediska má 
uvedený vývoj nepochybně více 
příčin, jednou ze základních je 
odměna za práci. Zejména mla-

dá generace si váží volného času 
mnohdy více než peněz a mnoho 
povinné přesčasové práce v ne-
mocnicích se jí nezdá pro soukro-
mý život vhodné. Jak se dodržuje 
zákoník práce, povolující pouze 
416 hodin ročně, vědí jenom ti, 
kteří v nemocnicích pracují…

Srovnávat lze srovnatelné, 
a tedy i stejnou věc či jev v čase. 
Před téměř čtvrtstoletím (1996) 
byl operován náš první prezident 
Václav Havel. Jak jsme si mohli 
tenkrát v médiích přečíst, byla 
jeho tříhodinová plicní operace 
hodnocena pojišťovnou méně 
než tříhodinová servisní práce 
při opravě jeho mercedesu. Cena 
náhradních dílů v tom samozřej-
mě nebyla. A jak je to dnes?

Hodinová cena práce v auto-
rizovaném autoservisu Mercedes 
je 1 590 až 2 190 Kč. Podle typu 
osobního auta. Samozřejmě zá-
kazníkovi promítá servis do ceny 
této práce celou svou režii. Uve-
denou částku nedostane technik, 
který práci provádí. V této částce 
jsou zahrnuty platy administra-
tivních pracovníků, nájem, ener-
gie, úklid atd. A jak je na tom lé-
kař, pro jednoduchost kalkulace 
ten, který ve své privátní ordinaci 
vyšetřuje pacienta? Samozřejmě 
platí sestru a také nájem, ener-
gie, úklid atd. Nejjednodušší pro 
účely tohoto článku je prosté 
diagnostické vyšetření pacienta. 
V oficiálním seznamu zdravot-
ních výkonů se můžeme dočíst, že 
„komplexní vyšetření chirurgem 
včetně režie je 379 bodů a trvá 
30 minut“. Tedy lékař, v tomto 
případě specialista chirurg, může 
takto vyšetřit dva nemocné za ho-

dinu a získá 758 bodů. Cena bodu 
je momentálně 1 Kč a 5 haléřů. 
Myslím, že i při nepovinné ma-
turitní zkoušce z matematiky je 
čtenáři jasné, že hodnotíme práci 
technika, zpravidla maturanta, 
dvojnásobně výš než práci lékaře 
vysokoškoláka, který musí mít 
atestací ukončené postgraduální 
vzdělání, po němž se teprve stává 
plně kvalifikovaným, schopným 
a odpovědným za svá rozhodnutí.

Vůbec nerozumím úsloví, že 
nejvyšší hodnotou, kterou máme, 
je naše zdraví. Možná je to naše 

auto… Jistě, laskavý čtenář namít-
ne, že nemáme srovnávat cenu 
vyšetření člověka, a to ani pana 
prezidenta, s opravou mercede-
su. Ale i v servisu Škoda (v ško-
dovkách přece jezdí lid) mi řekli,  
že hodina práce na oktávii stojí  
1 000 Kč. Jsem rád, že náš pan pre-
zident, možná i z tohoto důvodu, 
dal přednost českému autu, ale 
i tak mají čeští zdravotníci – eufe-
micky řečeno – nepříjemný pocit 
z výše uvedeného srovnání.

Pavel Pafko

V Praze 16. července 2020

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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Věřím, že se blížíme do finále
Jako hlavní architekt stavby, vykonávající autorský dozor projektanta, jsem dostal možnost informovat vás 
o průběhu a aktuálním stavu výstavby Domu lékařů. Stavba byla po dohodě se zhotovitelem a díky vstřícnému 
kroku stavebního úřadu pro Prahu 9 zahájena s předstihem minimálně dvou týdnů, ještě před nabytím právní 
moci stavebního povolení. Tím jsme získali do budoucna časovou rezervu, která se nám nyní, po událostech, 
které nikdo nemohl předvídat, velmi hodí. 

Hlavní architekt stavby Domu lékařů komentuje průběh prací

Zhotovitel začal ihned odstrojovat všech-
ny vnitřní nenosné konstrukce a interiérové 
prvky, které zbyly po původních nájemnících. 
Jednalo se s určitou nadsázkou o loupání cibu-
le, protože se demontovaly i skryté vrstvy, jež se 
nedaly předpokládat. Součástí bouracích prací 
bylo též odstranění jednoho vnitřního nosného 
sloupu v místě budoucí velké auly, který bylo 
nutno zrušit z důvodu zajištění výhledu ze zad-
ních sedadel auditoria na promítací plátna. 
Projektového úkolu se zhostil spolupracující 
kolega statik Ing. Šárka a se svým týmem navrhl 
systém podchycení stropní desky nad odstra-
ňovaným sloupem pomocí ocelového příhrado-
vého mostu s následným svedením sil zatížení 

v suterénu zrcadlově zpět do původní základové 
patky. Operace se v úvodu setkala s určitou 
komplikací, protože hydraulický systém, který 
byl zapůjčen z Německa, neobsahoval měřicí 
aparaturu s potřebnou citlivostí, jež by přesně 
detekovala sílu předepnutí konstrukce, přede-
psanou statikem. Zdržení nastalo i zpožděním 
dodávky speciálních karbonových pásů, které 
nejsou standardní skladovou stavební produkcí 
a bylo je nutno aplikovat na konstrukci před za-
čátkem předepnutí jako pojistku pro eliminaci 
nežádoucích vnitřních sil. Po odstranění sloupu 
a demontáži hydraulického zdvihu vykazovala 
konstrukce pokles o 3 až 4 mm, tj. cca do výško-
vé pozice jako před předepnutím. Všichni jsme 

si oddychli, kolega statik byl velmi spokojen 
a může o tomto řešení napsat skripta, jak mi při 
diskusi nad návrhem s úsměvem vyhrožoval. 

Následně se stavební firma pustila do 
realizace nových konstrukcí v celé paletě 
činností dle projektové dokumentace. Na 
fasády byla osazena nová dřevohliníková 
okna, provedeno kontaktní zateplení, nové 
měděné oplechování a  aplikována ručně 
točená probarvená stěrka s protiplísňovým 
provedením ve dvou předepsaných barevných 
valérech. Vnitřní prostory byly přepříčkovány 
dle navržených dispozic. Před finálním zaklo-
pením sádrokartonů byly provedeny vnitřní 
rozvody všech inženýrských sítí (silnoproudá 

3. 9. 2020 Posluchárna
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DŮM LÉKAŘŮ

14. 7. 2020  Schodiště 18. 8. 2020 Osvětlení v Klubu 15. 7. 2020 Chodba 4.NP.

10. 8. 2020 Lékařský klub

1. 9. 2020 Dům lékařů – nové hlavní dveře12. 8. 2020 Učebna

10 8. 2020 Západní fasáda

5. 8. 2020 Chodba 3.NP
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a slaboproudá elektroinstalace, chlazení s re-
verzní možností vytápění, nucené odvětrání, 
zdravotechnika a rozvod požární vody). 

V  současné době se dokončuje dvorní 
fasáda. Ve většině prostor jsou již položeny 
podlahové krytiny, provádí se finální malování, 
v sociálních zařízeních a kuchyňkách inte- 
riérové stěrky, v aule a učebnách se komple-
tují akustické podhledy, byly již osazeny skoro 
všechny vnitřní dveře i vstupní dveře do ob-
jektu, vstupní výkladec do pronajímatelného 
prostoru a skleněné vstupní portály s požární 
odolností ve všech podlažích. Proběhla přejím-
ka výtahu a ve většině prostor je již funkční 
osvětlení. V první čtvrtině září bude demon-
továno lešení ve dvoře a obratem je přislíbe-
na montáž venkovního točitého požárního 
schodiště. Na schodišťových podestách bude 
již v nejbližších dnech odstraněno ochranné 
překrytí dřevoštěpkovými deskami a odborná 
firma opraví a doplní plochy litým teraccem.

Během výstavby bylo nutno vypořádávat 
se postupně s nepředvídatelnými víceprace-
mi. Při takto komplexní rekonstrukci je vždy 
potřeba s tím počítat, přestože to stavebníci 
samozřejmě neradi slyší. Vícenáklady, které 
v průběhu výstavby vznikaly, bych rozdělil do 
dvou skupin. V první jde o soubor prací, se kte-
rými ani projektová dokumentace, ani nabídka 
zhotovitele nemohla počítat, protože se naplno 
projevily až v rámci bouracích prací, kdy se de-
finitivně odhalilo, v jaké kondici ponechávané 
konstrukce jsou. V druhé skupině jde o práce, 
jež byly zadavatelem požadovány nad rámec 
původního zadání a které se tvořily postup-
ným cizelováním uživatelských požadavků, jež 
vznikají až v průběhu stavby, kdy si stavebník 
postupně ujasňuje a konkretizuje svoje budoucí 
potřeby. Musím ale navíc zmínit ještě jeden 
velmi podstatný fakt, se kterým jsme nuceni se 

vypořádat: Dům lékařů je funkčně velmi pest-
rý objekt se shromažďovacími prostory, jejich 
požární výpočtová zátěž je opravdu vysoká. 
Naše požární normy jsou obecně v kontextu 
Evropy možná nejpřísnější. To klade velké ná-
roky na splnění všech vyžadovaných parametrů 
budovy z hlediska požární ochrany. Stavební 
dozor v kontextu výše popsaného průběžně 
vyžadoval nekompromisně splnit požadované 
i doporučené parametry a dát vždy vše do sou-
ladu s postupně odkrývaným stavem.

Kontrola stavby z hlediska jakosti a poža-
dovaných standardů je prováděna stavebním 
dozorem Ing. Havlíkem. Dohled nad souladem 
prováděných stavebních prací s prováděcí do-
kumentací a dodržení celkového i detailního 
architektonického ztvárnění stavby je v mé 
kompetenci. Za tímto účelem jsou od začátku 
stavby svolávány každý týden kontrolní dny 
a mimo ně se vykonávají operativní schůzky 
dle aktuální potřeby na výzvu zhotovitele a pří-
padně jeho subdodavatelů, kde se řeší konkrét-
ní obtíže, detailně vysvětluje dokumentace, 
případně se dávají závazné pokyny tak, aby 
nedošlo ke zpoždění díla. Systém je pružný 
a dosud funguje velmi dobře, protože je zde 
dobrá vůle ke spolupráci všech stran. Na mož-
né problémy je upozorňováno s předstihem, 
konstrukce jsou před definitivním zakrytím 
průběžně kontrolovány a daří se tak předcházet 
předělávání a v časovém důsledku zpožďování 
stavby. Tím nechci váženým čtenářům vytvá-
řet obraz růžové zahrady. Každá stavba je živý 
organismus, reagující na podněty jak zevnitř, 
tak zvenčí a současně během na dlouhou trať. 
Dlouhodobá koordinace množství subdodávek 
a nasmlouvávání atypických materiálů je pro 
stavební firmy vskutku adrenalinovým sportem 
vzbuzujícím u mne vždy obdiv a občas vzpo-
menu na historické povzdechnutí Napoleona 

Bonaparte, že situace na bojišti se mění každou 
minutou. Nicméně mohu konstatovat, že pro-
blémy byly a jsou technického charakteru a jsou 
řešeny průběžně. Přestože je nutno občas hle-
dat kompromisní řešení, nemám zatím žádný 
hořký pocit, že by vynucené úpravy poškodily 
zamýšlený architektonický záměr celku ani 
v detailu, nebo skrytě snížily budoucí uživa-
telský komfort stavby. Časová rezerva z úvodu 
se nám již bohužel rozplynula vlivem situace 
ve společnosti, na níž dodavatel stavby nenese 
žádnou vinu. S určitou setrvačností se ve sta-
vebnictví začíná projevovat velmi silná závislost 
prováděcích firem na zahraničních dělnících, 
kteří se postupně vracejí do svých vlastí a není 
za ně aktuálně náhrada. Přestože toto začíná 
doléhat i na zhotovitele, nemám v této chvíli 
žádné indicie, že by závěrečný termín neměl 
být splněn. Stavitel dělá, co může. 

Předminulý týden jsme spolu s majitelem 
stavební firmy navštívili s předstihem stavební 
úřad a informovali jeho pracovníky o záměru 
v druhé polovině září zažádat o zahájení ko-
laudačního řízení. Snažili jsme se předjednat 
v přátelském duchu konkrétní postup, jak 
se dobrat společně k cíli, protože prostředí 
stavebních úřadů je kraj rázovitý a invence 
úředníků ve vyžadování nejrůznějších lejster 
je takřka nekonečná. Tím ale nebudu čtenáře 
unavovat. Jsem v tomto případě mírný opti-
mista a vzhledem k jedinečně dělné atmosféře 
věřím, že se blížíme do finále a stavba bude 
předána včas a v řádné kvalitě. Zachovejte nám, 
prosím, přízeň a držte nám až do finálního 
přestřižení pásky palce.

Ing. arch. Jiří Rymeš

31. 8. 2020

DŮM LÉKAŘŮ

10. 8. 2020 Montáž akustických obkladů

24. 7. 2020 Členové představenstva na inspekci.
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1 861 300 korun
Do konce srpna projekt Dům lékařů podpořilo již 582 soukromých dárců, a to dohro-

mady finanční částkou v celkové výši 1 861 300 Kč. 
Seznam dárců na webových stránkách ČLK neustále aktualizujeme, najdete je na stránce 

Lékaři sobě – Přispějte na Dům lékařů na www.lkcr.cz.
Delegáti sjezdu ČLK, který 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 společně shromáždit 2 miliony korun?
V každém případě ještě jednou poděkování všem dárcům. Je vidět, že lékařský stav si 

důstojné sídlo opravdu zaslouží.                                                                                                                Milan Kubek

DŮM LÉKAŘŮ

Průběh stavby a její financování
Od zahájení stavby Domu lékařů proběhlo již 40 kontrolních dnů, o kterých Ing. Havlík zodpovědný za stavební 
dozor průběžně informuje ČLK. Zápisy jsou pro členy představenstva ČLK dostupné na intranetu. Autorský 
dohled vykonává Ing. arch. Rymeš a právním dohledem nad rekonstrukcí Domu lékařů prezident ČLK pověřil 
JUDr. Kunertovou.

Během stavby se zatím konaly dvě kont-
rolní návštěvy představenstva ČLK na stave-
ništi, a to 24. 1. 2020 a 24. 7. 2020.

Stavba probíhá v souladu s harmonogra-
mem prací, který je součástí smlouvy o dílo. 
Firma Termitan,  s. r. o., zatím vystavila  
10 faktur, a to:
– za listopad 2019 na částku 1 086 193 Kč
– za prosinec 2019 na částku 1 334 487 Kč

V měsících listopadu a prosinci probíha-
la zejména příprava staveniště, demontáže, 
bourací práce a stavba lešení
– za leden 2020 na částku 1 852 288 Kč
– za únor 2020 na částku 4 521 037 Kč

V měsících lednu a únoru již probíhaly 
konstrukční práce, tedy zdění nových příček 
a úpravy podlah:
– za březen 2020 na částku 21 127 657 Kč

V březnu jsme prostavěli opravdu rekord-
ní sumu peněz.

Nejvyšší fakturované položky za měsíc 
březen jsou:
– okna 9 296 668 Kč
–  izolace akustické a protiotřesové 2 226 947 Kč
– svislé a kompletní konstrukce 1 877 194 Kč
– elektroinstalace 1 626 689 Kč
– vodorovné konstrukce 1 618 344 Kč
– úpravy povrchů vnější 1 199 394 Kč

V  březnu docházelo kvůli koronaviru 

k  uzavírání hranic a  omezování dopravy. 
Klíčové pro řádný průběh stavby bylo, že fir-
ma Termitan si dokázala zajistit potřebný 
stavební materiál. 

Vzhledem k epidemické situaci a plat-
ným karanténním opatřením představenstvo 
proplacení této faktury muselo schvalovat 
per rolam, abychom nezpůsobili zpomalení 
stavby. Hlasování, které proběhlo korespon-
denčním způsobem ve dnech 5.–9. 4. 2020, se 
účastnilo 19 členů představenstva.
Pro: 17 (Kubek, Dostalíková, Říhová, Mach, 
Němeček, Mlynářová, Trnka, Monhart, Dole-
žal, Vávra, Henčlová, Voleman, Vraná, Tomek, 
Musil, Sedláček, Dobeš)
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Kubíček, Dernerová)
Nehlasoval: 1 (Mrozek)
– za duben 2020 na částku 5 827 513 Kč
Nejvyšší fakturované položky za měsíc du-
ben jsou:
– dveře 1 848 561 Kč
– chlazení 503 117 Kč

Vzhledem k tomu, že prostavěná částka 
přesáhla dvacet milionů korun, začala ČLK 
v dubnu čerpat úvěr od České spořitelny. 
– za květen 2020 na částku 6 486 273 Kč

Nejvyšší fakturované položky za měsíc 
květen jsou:

– podlahy povlakové 3 556 725,16 Kč
–konstrukce truhlářské 312 179,63 Kč
– za červen 2020 na částku 7 726 553 Kč 

Nejvyšší fakturované položky za měsíc 
červen jsou:
–  dodávka svítidel 3 795 528 Kč
–  dodávka a montáž vnitřních jednotek chla-

zení 862 004 Kč
–  dokončení venkovní fasády 759 227 Kč
–  dokončení výtahu a výmalba výtahové šach-

ty 529 929 Kč
–  za červenec 2020 na částku 1 969 126 Kč

Fakturovaná částka byla nižší proto, že 
neobsahovala nákup žádného mimořádně 
drahého materiálu. 

Nejvyšší fakturované položky jsou:
–  261 272 Kč podlahy povlakové 
–  205 065 Kč elektrická požární signalizace 

(EPS)
–  138 750 Kč chlazení 
–  150 000 Kč slaboproud
–  za srpen 2020 na částku 2 843 655 Kč 

Nejvyšší fakturované položky jsou:
–  dveře 972 608 Kč 
–  konstrukce klempířské 206 939 Kč
–  zdravotechnické instalace 177 464 Kč 

Celkem bylo firmou Termitan, s. r. o., do-
sud vyfakturováno 54 765 782 Kč.

Milan Kubek
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První exponáty Lékařského muzea
V Domě lékařů, který by měl být v listopadu otevřen, bude v pátém, „klubovém“ patře instalováno nové 
„Lékařské muzeum“. Protože mě tento projekt docela nadchl, začal jsem se zabývat pořizováním prvních 
exponátů. Jsem domluvený s příbuznými pana doktora Tichého, statečného kolegy, který pomáhal na 
sklonku války u transportu vězňů v Roztokách u Prahy, že nám poskytnou z jeho pozůstalosti jeho 
fonendoskop, neurologické kladívko a štítek, který měl na dveřích. Poprosil jsem pana Čvančaru, který se 
roky zabývá historií Anthropoidu, zda by se nedal získat kontakt na příbuzné statečných členů lékařské 
obce, jež pomáhali parašutistům. Samozřejmě pokud ještě existují. Mezitím se mi podařilo sehnat několik 
zajímavých písemností od vskutku velkých lékařů. 

Prof. MUDr. Josef Pelnář
První exponát do Lékařského muzea. 

Vlastnoruční kondolenční dopis pana pro-
fesora mé babičce k úmrtí mého dědy z roku 
1950. Děda byl jeho pacientem a snad i pří-
buzným. 

Josef Pelnář (16. listopadu 1872, Do-
mažlice až 29. října 1964, Praha) byl jeden 
ze zakladatelů českého vnitřního lékařství. 
Vytvořil vědeckou školu, ze které vzešla řada 
významných českých internistů. Vystudoval 
domažlické gymnázium a poté pokračoval ve 

studiu na Lékařské fakultě Univerzity Karlo-
vy. Zde jej nejvíce inspirovaly osobnosti pro-
fesora vnitřního lékařství Josefa Thomayera 
a patologa Jaroslava Hlavy. Na II. lékařské 
klinice začal pracovat už v době studia, které 
ukončil roku 1897. Poté zde pokračoval jako 
externista. Prošel také ústavem patologické 
anatomie, posádkovou nemocnicí na Pohořel-
ci nebo patologickým ústavem prof. Obrzuta 
ve Lvově. V letech 1901–1902 byl asistentem 
na Kuffnerově psychiatrické klinice, poté pět 
let na Thomayerově klinice. V roce 1905 se 

habilitoval pro patologii a internu. Podnikl 
studijní cesty do řady evropských zemí. Od 
roku 1907 pracoval jako soukromý odborný 
lékař. Roku 1912 byl jmenován mimořádným 
profesorem odborné patologie a terapie ne-
mocí vnitřních, o pět let později skutečným 
mimořádným profesorem. Za 1. světové války 
pracoval v Srbsku, poté ve vojenské nemocni-
ci v italském Terstu. V roce 1920 získal titul 
řádného profesora. O rok později se stal před-
nostou II. interní kliniky Lékařské fakulty UK 
v Praze. V roce 1939 byl nuceně penzionován. 
Na kliniku však docházel po zbytek života tak 
dlouho, dokud mu to zdraví dovolilo.

Dopis do našeho muzea rád věnuji. Další 
exponáty se mi podařilo zakoupit v antikva-
riátu, který se zabývá podpisy a písemnostmi 
slavných lidí. 

Prof. MUDr. Josef Švejcar, 
DrSc., dr. h. c. 

Podpisová kartička s autogramem legen-
dárního českého dětského lékaře z roku 1989. 

Josef Švejcar se narodil 20. května 1897 
v Praze. Lékařskou fakultu začal studovat na 
Karlově univerzitě, studia dokončil v Brati-
slavě, kde také do roku 1930 působil. V roce 
1932 byl na pražské dětské klinice jmeno-
ván profesorem. Patřil k zakladatelům Ma-
sarykovy sociální školy, která vychovávala  
sociální pracovnice, porodní asistentky a dět-
ské sestry.

Po roce 1945 přebudoval 1. dětskou kli-
niku v Praze na moderní ústav a má velké 
zásluhy na vybudování dalších šesti klinik 
po celé republice. Jeho věhlas záhy překročil 
i hranice Československa. Byl čestným čle-
nem Americké akademie pediatrů a členem 
dalších 26 odborných společností. Byl nejprve 
propagátorem umělé kojenecké výživy u dětí, 
jež nemohly být kojeny, a pak zastáncem ko-
jení u matek, které kojit mohly. Jako první 
přivezl do Československa vakcínu proti 
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tuberkulóze a jako první provedl transfuzi 
krve dítěti u nás.

30. ledna 1997, necelé čtyři měsíce před 
stými narozeninami, zemřel na zánět plic.

Vladislav Vančura
Podpis slavného lékaře, spisovatele, dra-

matika, režiséra a odbojáře z roku 1939. 
Vladislav Vančura (23. června 1891, Háj 

ve Slezsku, až 1. června 1942, Praha) byl 
autorem slavných děl Pekař Jan Marhoul, 
Rozmarné léto nebo Markéta Lazarová. Byl 
členem a prvním předsedou Devětsilu (1920), 
přívrženec poetismu, ve třicátých letech byl 
členem Levé fronty. Od roku 1920 publikoval 
v mnoha časopisech – Červen, Kmen, Host 
a Panorama. Od roku 1921 byl členem KSČ. 
V roce 1929 však podepsal spolu se šesti dal-
šími komunistickými umělci tzv. Manifest 

sedmi, který kritizoval nové Gottwaldovo 
vedení, a  následně byl spolu s  ostatními 
signatáři z KSČ vyloučen. Patřil do skupiny  
tzv. Pátečníků, skupiny kulturních a politic-
kých osobností první Československé republi-
ky z okruhu spisovatele Karla Čapka a Tomáše 
G. Masaryka, kteří se u Čapka v pátek odpo-
ledne scházívali. Pro svůj vliv a odbojovou 
antifašistickou činnost byl 1. června 1942  
(v 18 hodin a 45 minut) zastřelen na Kobyliské 
střelnici během tzv. druhé heydrichiády.

Brig. gen. František Langer
Podpis z roku 1935.
František Langer (3. března 1888, Krá-

lovské Vinohrady, až 2. srpna 1965 Praha) byl 
československý spisovatel, dramatik, legionář 
a vojenský lékař, velitel čsl. zdravotnictva ve 
Francii a v Británii za 2. světové války, národní 
umělec z roku 1947, předseda čsl. PEN klubu, 
člen Pátečníků, sdružení významných osob-
ností kolem TGM a Karla Čapka…

V roce 1914 úspěšně dokončil studium 
medicíny. Ještě během studií na gymnáziu 
začal publikovat v různých časopisech a novi-
nách. V letech 1912–1914 redigoval Umělecký 
měsíčník, což byl list Skupiny výtvarných 
umělců, jíž byl členem. 

Nedlouho po promoci byl povolán do ra-
kousko-uherské armády a zařazen jako poručík 
zdravotní služby k huculskému domobranec-
kému pluku. Následně byl jeho pluk odvelen do 
Ruska, kde strávil téměř rok na haličské frontě 
a účastnil se ofenzivy na řece Visla. Během bojů 
u řeky Bug byl zasažen nepřátelskou kulkou 
do zad a odvelen na léčení do Vídně. Po zota-
vení se vrátil zpět na frontu, avšak v červenci 
1916 padl nedaleko Černovic do ruského zajetí. 

Nejprve byl dopraven do Kyjeva 
a následně do Carycinu, kde byl 
jmenován lékařem v zajatecké ne-
mocnici. Zde se staral o pacienty 
mnoha národností a k aktivitám 
vznikající České družiny byl pro-
zatím skeptický. Vše změnila až 
revoluce v Rusku během února 
1917. Kromě lékařské praxe psal 
do legionářských časopisů a staral 
se o kulturní činnost.

Langer vstoupil do českoslo-
venských legií a  byl jmenován 
šéflékařem 1. střeleckého pluku. 
V této funkci se účastnil slavné 
bitvy u  Zborova a  poté i  Sibiř-
ské anabáze, kdy se legie musely 
zdlouhavě vracet do vlasti přes ce-
lou Sibiř. Poté, co Langer a ostatní 
legionáři dorazili do Vladivostoku, 
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tak zamířili přes Japonsko, Čínu a Indii zpět do 
Prahy, kam dorazili během roku 1920.

I když sloužil jako vojenský lékař, za svoji 
službu byl několikrát vyznamenán a dosáhl hod-
nosti majora. Za zásluhy obdržel Českosloven-
ský válečný kříž 1914–1918, Československou 
revoluční medaili nebo dvakrát Řád sokola. Po 
návratu z Ruska se rozhodl vstoupit do nově 
vzniklé československé armády a byl umístěn 
v Praze jako vojenský lékař, přičemž pravidelně 
přispíval do Lidových novin. V roce 1925 byla 
jeho divadelní hra Periferie inscenována v Thea- 
ter in der Josefstad ve Vídni v režii Maxe Rein-
hardta. Langer se čím dál více věnoval literatuře 
a divadlu, a tak se nakonec rozhodl z armády 
koncem dvacátých let odejít. V roce 1930, kdy 
byl vedením činohry Divadla na Vinohradech 
pověřen Jan Bor (který nahradil nemocného 
Jaroslava Kvapila), přemluvil Karel Čapek Fran-
tiška Langera, aby šel novému šéfovi pomáhat 
v dramaturgii. Funkci dramaturga činohry pak 
Fr. Langer vykonával až do roku 1935.

V období kolem Mnichovské dohody byl 
Langer povolán zpět do armády v hodnosti plu-
kovníka a sloužil jako velitel pražské posád-
kové nemocnice na Hradčanech. Po německé 
okupaci Československa v březnu 1939 nařídil 
Langer zničit všechny důležité dokumenty ve 
své nemocnici a odvézt zásoby do bezpečí, aby 
nepadly do rukou Němců. V dalších dnech mu-
sel předat nemocnici německému velení a začal 
se připravovat na emigraci.

Počátkem července 1939 se rozhodl emi-
grovat do Francie, kde se formovala česko-
slovenská armáda v zahraničí. Po strastiplné 
cestě přes Krakov a polský přístav Gdyně se 
na norském škuneru Castleholm dopravil až 
k francouzským břehům, kde byl jmenován 
šéfem zdravotnictva československé armády 
v zahraničí. Avšak Francie byla poražena Ně-
meckem v červnu 1940 a Langer se podílel ve 
francouzském přístavu Sète na evakuaci čes-
koslovenských vojáků do Anglie, aby nepadli 
do rukou Němců. Poté, co dorazil do Anglie, 
pokračoval dál ve své funkci šéfa zdravotnictva 

československé armády v zahraničí a rovněž se 
stal předsedou československého PEN Clubu. 
V říjnu roku 1944 byl s 1. čs. 
obrněnou brigádou vyslán na 
evropskou půdu k  obléhání 
Dunkerque a v květnu 1945 do-
razil do osvobozené Prahy. Za 
svoji službu ve Francii a Anglii 
byl Langer vyznamenán Česko-
slovenským válečným křížem 
1939 a Československou me-
dailí za zásluhy. Rovněž obdržel 
francouzský válečný kříž Croix 
de Guerre.

V  roce 1945 se vrátil do 
Československa ve funkci 
přednosty zdravotnictva v čs. 
vojsku v zahraničí a byl pový-
šen do hodnosti brigádního 
generála. V roce 1947 byl jme-
nován národním umělcem. Po 
únoru 1948 přestal být aktivní, 
jeho knihy nebyly zakázány, ale 
vycházely výjimečně. V letech 
1949–1965 byl druhým předse-
dou Společnosti bratří Čapků.

Roku 1995 mu byl in me-
moriam udělen Řád T. G. Ma-
saryka II. třídy.

Prof. MUDr. Ladislav 
Haškovec

Podpis z roku 1936.
Ladislav Haškovec (18. května 1866, Be-

chyně, až 16. ledna 1944, Praha) byl český lékař, 
profesor neuropatologie na Univerzitě Karlově 
v Praze. V roce 1905 založil první neurologické 
oddělení v Čechách (v Praze Na Františku), 
v roce 1926 kliniku pro choroby nervové na 
Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jeden ze 
zakladatelů československé neurologie.

Byl prvním docentem v oboru neuropatolo-
gie (1896). V roce 1903 byl jmenován soudním 
znalcem v oboru chorob nervových a duševních 
u zemského soudu v Praze. Ke své vědecké práci 

neměl vždy vhodné prostředí, a proto se ne- 
ustále snažil o založení samostatné neurolo-
gické kliniky. V roce 1905 zřídil malé oddělení 
pro choroby nervové v nemocnici Milosrdných 
bratří v Praze Na Františku, kde byl primářem 
(do 1915). Mimořádným profesorem se stal roku 
1906, řádným v roce 1919. Po zrušení oddělení 
ordinoval v ambulanci pro nervové nemoci 
umístěné v laryngologickém ústavu. V roce 1919 
dosáhl zřízení ambulatoria pro nervové nemoci 
v Kaulichově domě na Karlově náměstí, které 
se po sedmi letech – jako jádro nové neurolo-
gické kliniky – přestěhovalo do chorobince Na 
Karlově. V letech 1925–1926 byl prof. Haškovec 
děkanem lékařské fakulty UK a pak přednostou 

neurologické kliniky (do 1936). Přispěl k popisu 
četných nervových nemocí, které v odborné 
literatuře nesou jeho jméno. 

Michal Sojka

Poznámka: Pokud máte nějaké podobné 
písemnosti či jiné vzpomínky na naše velké 
a/nebo statečné předchůdce a chtěli byste je 
v muzeu vystavit, ozvěte se mi na mail mu-
zeum@clkcr.cz. 
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Covid-19 tu s námi ještě dlouho bude
Ač vládní zmocněnec pro vědu, oprostím se od hlubokých vědeckých konstrukcí a pokusím se spíše o 
filozofický apel. V současné době se společnost naprosto polarizovala a covid-19 ji rozděluje na ty, co 
tuto nemoc považují za běžnou „chřipečku“, a na ty, kteří vnímají rizika zatím ne úplně známé respirační 
infekce. Pravda jistě bývá, jako vždy, někde uprostřed. 

Vnímání populace ovlivňujeme 
hlavně my lékaři a v poslední době 
jsou v naší kotlině samí epidemio-
logové, virologové a imunologové, 
kteří s naprostou sebejistotou pre-
zentují své osobní názory jako pro-
kázané vědecké poznatky. Ano, ně-
která opatření působí chaoticky, ale 
nepřispíváme k naprostému zmat-
ku v hlavách našich spoluobčanů 
nejvíce my sami? Ve snaze ukázat, 
že covid-19 je naprosto benigní, 
ho srovnáváme s onkologickými 
diagnózami jako celkem, může-
me vidět i argumentaci o 10 000  
či dokonce 20 000 zemřelých na 
chřipku ročně, proti tomu 400 
nebo 500 zemřelých na covid-19 
je přece naprosto zanedbatelných. 
Problémy jsou však minimálně dva. 
Taková smrtnost na chřipku je na-
prosto nesmyslná a nízké počty 
zemřelých na covid-19 jsou díky 
enormně restriktivním opatřením 
v první vlně. Jisté je, že v současné 
době onemocnění probíhá klinicky 
mírněji než v počátku epidemie. 
O důvodech se spekuluje a nezdá 
se, že by jím byly mutace viru, pro-
tože virus mutuje nepříliš význam-
ně a má korektivní mechanismy. 
Spíše to je nižší expozice virovým 
částicím v letním období. Pokud 
se tato hypotéza potvrdí, můžeme 

očekávat nárůst závažnějších pří-
padů v chladnějším období roku.

A zde se dostáváme k jádru pro-
blému. Současný téměř exponen-
ciální nárůst v Praze je předzvěstí 
vlny, která koresponduje s nárůsty 
v celé Evropě, a může u nás dosáh-
nout úrovně, kterou jsme si ještě 
v červnu neuměli ani představit. 
To může vést k navýšení počtů pří-
padů vyžadujících hospitalizaci až 
na úroveň ohrožující hospitalizač-
ní kapacitu. Ano, je to černý scénář, 
ale nikdo nemůže stoprocentně 
vyloučit, že toto nenastane. Šíření 
v  současném rozsahu je obtížné 
zastavit. Kromě toho je dostatek 
pitevních nálezů, které ukazují, že 
poruchy koagulace a další efekty 
koronaviru poškozují různé tkáně, 
nevyjímaje ani neurologické dopady. 
Na základě těchto nálezů bylo jed-
noznačně prokázáno, že se neumírá 
pouze s koronavirem, ale také na 
koronavirus. Dlouhodobé dopady 
různých tkáňových mikrodefektů 
i při prakticky bezpříznakovém prů-
běhu je velmi obtížné hodnotit, ale 
jistě bychom se i nad tímto problé-
mem měli zamýšlet. Samozřejmě 
se mohu mýlit a praktický dopad 
může být nulový, ale jsme si tím jisti? 
Proto se chceme chránit, a i když je 
zřejmé, že respirační onemocnění 
s takovýmto mechanismem šíření 
není reálné bez obrovských nákla-
dů zastavit, musíme prudký nárůst 
alespoň brzdit do doby, kdy budou 
účinné prostředky: lék nebo vakcína. 

Troufám si říci, že roušky 
prokázaly svůj význam a  politi-
zace tohoto opatření smysluplná 
není. Čistě mechanicky mají zdo-
kumentovaný význam a je vidět 
nejen obecné snížení respirací 
v této době, ale i různých alergií. 
Ano, je řada osob, které musejí 
mít výjimku, protože jim roušky 

mohou navozovat problémy, běžná 
populace ale určitě na nošení 
roušek neumírá. Nikdo nechce 
znovu vypnout ekonomiku, ale 
zamysleme se, co můžeme efek-
tivně udělat, abychom stávající 
obrovský nárůst eliminovali. 

Největším rizikem jsou bary 
a noční kluby a zde jsme schopni 
omezit otvírací dobu v  nočních 
hodinách. Obecně nemáme nic 
účinnějšího než stařičká bariérová 
opatření. Proto je nutné apelovat na 
celou populaci, abychom tato rizika 
vnímali: ne se jich děsili, ale aby-
chom se chovali racionálně. Zcela 
liberální přístup je jistě příjemný 
a dodává nám pocit absolutní svo-

body. Všichni se snad shodneme, až 
na některé extremisty, že virus tu 
s námi ještě dlouho bude a snadno 
nás neopustí. Pokud se ukáže, že 
je to opravdu pouze mírná „chři-
pečka“, rád se každému omluvím 
a problém covid-19 bude pryč. Co 
však budou dělat ti, již nyní jakéko-
liv riziko negují, kdyby se ukázalo, 
že pravdu nemají?

Chci proto všechny vyzvat 
k racionálnímu zamyšlení se nad 
současnou situací. Všichni přece 
chceme tuto situaci zvládnout a žít 
zase zcela normálním způsobem. 
A lékaři by v této době měli jít pří-
kladem.

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

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
         přijme

primáře nebo zástupce primáře
na oddělení gynekologicko-porodnické.
Nástup možný ihned, případně dle vzájemné dohody.

Nabízíme:
■  nástupní hrubou mzdu primáře 150 000 Kč, stabilizační odměnu 300 000 Kč,
■  nástupní hrubou mzdu zástupce primáře 130 000 Kč, stabilizační odměnu 200 000 Kč,
■  služební byt s příspěvkem na nájemné,
■  služební automobil i pro soukromé účely,
■  pracovní poměr na dobu neurčitou,
■  smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti,
■  čtvrtletní výkonnostní příplatek, 5 týdnů dovolené, výhodné a chutné závodní stravování, 

příspěvek na penzijní připojištění 4 000 Kč měsíčně, příspěvek na volný čas, slevu 10 % 
v nemocniční lékárně,

■  maximální podporu osobního rozvoje a dalšího vzdělávání,
■  erudovaný, spolehlivý a přátelský 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.

Osobnostní předpoklady a dovednosti:
■  specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. v příslušném oboru,
■  schopnost vedení týmu a nadšení pro obor,
■  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 
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Jak šel čas s rouškami i bez nich

Podmínky účasti na vzdělávacích 
kurzech České lékařské komory

Roušky ano, roušky ne, roušky jen někde a roušky zase jinak. Z veletočů kolem nošení roušek od září 
si utahuje veřejnost, opozice mluví o chaosu, premiér Babiš zachraňuje situaci, roušky ruší, zastává se 
Vojtěcha. Epidemiolog Rastislav Maďar zase mluví o podpásovkách a odchází.

Každý účastník vzdělávací akce pořádané Českou lékařskou komorou je povinen před vstupem do 
vzdělávacích prostor podepsat  čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky virového či jiného 
onemocnění a že mu nebyla nařízena karanténa.

Andrej Babiš sice mluví o tom, jakým je 
Česko premiantem ve zvládání koronaviru, 
ale rekordně stoupající čísla nemocných 
i ochranná opatření zahraničních zemí vůči 
Česku ukazují, že situace je zdaleka odlišná 
od toho, jak to tu vypadalo na jaře. 

Pravidla platila jen den
Pobavení i pozdvižení vyvolal chaos po-

sledních dní. Ministr Vojtěch vydal nejprve 
poměrně přísná opatření, která od 1. září zno-
vu zaváděla povinné roušky do škol, obcho-
dů, restaurací, divadel nebo veřejné dopravy. 
Jenže k nim platila i řada výjimek a například 
prostý pohyb žáka po škole znamenal, že jen 
cestou ze třídy na toaletu nebo do jídelny 
by si několikrát roušku mohl sejmout nebo 
naopak musel nasadit.

Pravidla – teprve zamýšlená na platná 
od září – platila jediný den, než je svým radi-
kálním zásahem změnil a výrazně změkčil 
premiér Babiš. Stalo se tak po jeho schůzce 
s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtě-
chem. 

Vina padla na Maďara,  
ten raději odešel z týmu

Takový chaotický postup vyvolal nejen 
kritiku vlády a Ministerstva zdravotnictví ze 
strany opozice, ale i posměch vůči ministru 
Vojtěchovi a úvahy řady komentátorů, jak pev-
ná je jeho pozice a zda se neblíží jeho konec.

Znovu do situace zasáhl premiér, který 
potvrdil, že o odvolání Vojtěcha neuvažuje. 
Naopak se ho zastal a prohlásil, že ho „v omyl 
uvedli podřízení“. Bránit se ovšem musel i sám 
Babiš, který prohlásil, že o zavádění tak přísných 
opatření nevěděl. Vojtěch ale mezitím oznámil, 
že premiér na jednání Rady vlády pro zdravotní 
rizika, která opatření vyhlásila, osobně byl.

Vina za chaos nakonec padla na epide-
miologa Rastislava Maďara, který na Minis-
terstvu zdravotnictví vedl pracovní skupinu 
pro rozvolňování karanténních opatření. Ten 
naopak tvrdí, že ministra upozornil, aby po-
vinné roušky na školách (později zrušené) 
nezaváděl. Dokonce tvrdí, že má uloženou pí-
semnou konverzaci s ministrem Vojtěchem. 
Nicméně v reakci na to se rozhodl pracovní 

KORONAVIRUS

•  Účastník je povinen po celou dobu vzdělávací akce nosit ve vnitřních 
prostorách roušku. 

•  Účastníci mají k dispozici dezinfekční prostředky zajištěné pořa-
datelem vzdělávací akce.

•  Účastníci jsou povinni chovat se maximálně zodpovědně k ostatním 
účastníkům, jakož i pořadatelům vzdělávacích akcích.

Podmínky účasti na akreditovaných vzdělávacích 
akcích dle stavovského předpisu č. 16
•  Pořadatel se v rámci akreditace vzdělávací akce dle SP č. 16 zavázal 

dodržovat níže uvedená minimální pravidla ochrany zdraví při 
vzdělávacích akcích:

•  Pořadatel zajistí, aby každý účastník vzdělávací akce před vstu-
pem do vzdělávacích prostor podepsal čestné prohlášení, že netrpí 
žádnými příznaky virového či jiného onemocnění a že mu nebyla 
nařízena karanténa. 

•  Pořadatel zajistí, aby každý účastník po celou dobu vzdělávací akce 
nosil ve vnitřních prostorách roušku. 

•  Pořadatel zajistí, aby účastníci měli k dispozici dezinfekční pro-
středky zajištěné pořadatelem vzdělávací akce.

•  Pořadatel apeluje na účastníky, aby se chovali maximálně zodpo-
vědně k ostatním účastníkům jakož i pořadatelům vzdělávacích 
akcí.

Schváleno představenstvem ČLK dne 3. 9. 2020

skupinu „Karanténa“ opustit. „Abych musel 
čelit zákeřným podpásovým útokům, to ne-
mám zapotřebí,“ odůvodnil to Rastislav Maďar.

Vojtěch už bude jen 
podepisovat dokumenty

Veřejně viditelný chaos, na který upozor-
ňovala i opozice, ovšem vedl i k dalším změnám 
v boji proti koronaviru. Dosud se covidem-19 
v Česku zabývaly vlastně tři pracovní skupiny. 
Ty teď ministr Vojtěch převedl pod hlavní hy-
gieničku Jarmilu Rážovou, jak ukázal interní 
e-mail, který získal portál Seznam Zprávy.

Nově všechny tři skupiny sdružuje Inte-
grovaný centrální řídicí tým (ICŘT) chytré 
karantény, jehož předsedkyní bude hlavní 
hygienička, která ovšem musela sama do ka-
rantény. Ministr se v e-mailu také více méně 
vzdal toho, že by se na tvorbě dalších opatření 
sám podílel. To bude úkolem Rážové a Vojtěch 
už bude podepisovat jen finální dokumenty.

David Garkisch

Podrobnější informace naleznete  

na www.nasezdravotnictvi.cz
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Hlavní hygienička má koronavirus. 
Vojtěch je v karanténě, Babiš nemusí

Zdravotníci a covid-19 – aktuální situace

Hlavní hygienička Jarmila Rážová má pozitivní test na koronavirus. Setkala se přitom s ministrem 
Vojtěchem, který musel do karantény, i premiérem Babišem, jenž ji nařízenou nemá. Na testy šel celý 
vládní tým pro covid-19, zatím jde o 115 lidí, další se trasují. Tohle by mohl být potenciální problém – 
hlavní hygienička se už z podstaty své práce setkává s mnoha lidmi a v tomto případě jde navíc o lidi, 
kteří mají za úkol řídit boj s koronavirem v Česku. Ostatně v případě premiéra Babiše i celou zemi.

ČLK zveřejňuje informace, které získává prostřednictvím ÚZIS na základě své žádosti od hlavní hygieničky 
MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D., které si tímto dovoluji popřát brzké uzdravení.

KORONAVIRUS

V situaci, kdy v Česku rekordně rostou 
počty nových případů a 1,4 milionu dětí zrov-
na začalo chodit do školy, zasáhl covid-19 
přímo centrální řídící tým. V karanténě už je 
mimo jiné ministr Adam Vojtěch a také ředitel 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky 
(ÚZIS) Ladislav Dušek.

Babiš s nemocnou Rážovou jednal 
dvě hodiny. Do karantény ale nejde

Andrej Babiš do karantény nemusí, přesto-
že se s Rážovou setkal a jednal s ní dvě hodiny. 
Jde o rozhodnutí ředitelky pražské hygienické 
stanice Zdeňky Jágrové, které dnes oznámil 
sám Babiš.

Premiér prý seděl v dostatečné vzdálenosti 
až čtyř metrů od Rážové a údajně měl respirá-
tor. Podle něj se v místnosti větralo a má také 
vysoké stropy. „Na základě toho paní Jágrová 
říká, že nemusíme do karantény jít, nemáme 
žádné rozhodnutí hygieny, že bychom se měli 
omezovat,“ uvedl premiér, který svůj další pro-
gram nijak nemění.

Toto rozhodnutí vzápětí vyvolalo na so-
ciálních sítích údiv a pochyby, jestli hygienici 

nenadržují premiérovi nebo dokonce nevyho-
věli jeho přání. Proto rozhodnutí vysvětlovala 
pražská hygienička Jágrová ještě dodatečně 
v Radiožurnálu. Podle ní se riziko nákazy u pre-
miéra blíží nule: „Ten, kdo s ní nebyl v přímém 
kontaktu a měl po celou dobu jednání roušku, 
není epidemiologicky významný kontakt. Ten, 
kdo vedle ní seděl, kdo s ní komunikoval, nebo 
neměl roušku, je epidemiologicky významný 
kontakt.“

Vojtěch je v karanténě,  
na ministerstvu roušky

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na-
opak putoval do preventivní karantény. „Ministr 
zdravotnictví nastoupí do domácí karantény. 
Na základě výsledků testů pak budou ze strany 
pražské hygienické stanice podniknuty stan-
dardní kroky,“ oznámila mluvčí ministerstva 
Gabriela Štěpanyová.

Na samotném ministerstvu musejí všich-
ni nosit roušky. Část zaměstnanců navíc bude 
raději pracovat z domova. Ti, kteří se setkali 
s Jarmilou Rážovou, budou vyšetřeni na covid-19 
a i jim případně bude nařízena karanténa.

Rážová cítila příznaky chřipky
Hlavní hygienička si nechala test na koro-

navirus udělat, protože se necítila dobře a měla 
příznaky chřipky, ačkoliv neměla teplotu. Hy- 
gienici hned dopoledne začali zjišťovat všechny, 
kteří se od neděle s Rážovou setkali.

V karanténě tak skončil také šéf zdravotnic-
kých statistik (ÚZIS) Ladislav Dušek. Dopady 
ale mohly být mnohem horší, protože Rážová 
se druhý den odpoledne měla setkat se všemi 
krajskými hygieniky. „Kdyby tak onemocněla 
zítra, byl by to problém. Pokud ale vím, nikdo 
z kolegů s ní v kontaktu nebyl,“ přiznala ředitelka 
pražské hygieny Jágrová.

Podle posledních zpráv hygienici v sou-
vislosti s tímto případem testují 115 lidí. I ti by 
v krajním případě mohli znamenat problém, 
protože jde o lidi z úřadu vlády, a především 
z vládního poradního týmu Covid-19. Mezi nimi 
jsou zaměstnanci vnitra, armády, policie nebo 
integrovaného záchranného systému, kteří by 
v krajním případě mohli koronavirus rozšířit 
v důležitých resortech a službách státu.

David Garkisch

www.nasezdravotnictvi.cz

Do 5. 9. 2020 bylo infekcí covid-19 v České 
republice nakaženo:
-  celkem 336 lékařů, z nichž se již 272 vyléčilo 

a 64 zůstává pozitivních
-  celkem 776 zdravotních sester, z nichž se 

vyléčilo 645, jedna v souvislosti s touto infekcí 
zemřela, 129 zůstává pozitivních

-  celkem 687 ostatních zdravotníků, z nichž se 
vyléčilo 570, dva v souvislosti s touto infekcí 
zemřeli, 115 zůstává pozitivních

Pro srovnání další infekcí zasažené pro-
fese: učitelé 555, řidiči 286, sociální pracov-

níci 226, policisté 176, hasiči a záchranáři 117, 
vojáci 82.

Podíl nakažených zdravotníků na celko-
vém počtu nakažených v  posledních dvou 
měsících klesal, a to z cca 10 procent na cca  
sedm procent, možným vysvětlením je přízni-
vý efekt dodržování protiepidemických opat-
ření (roušky, dezinfekce…) ve zdravotnických 
zařízeních. 

V současnosti, kdy se prudce zhoršuje epi-
demická situace, bohužel strmě roste i počet 
zdravotníků, kteří jsou aktuálně nemocní nebo 

alespoň covid pozitivní. Pokud srovnáme data 
z 5. září s těmi z 24. srpna, zjistíme, že za necelé 
dva týdny se počet aktuálně nakažených lékařů 
ztrojnásobil (z 21 na 64), ve skupině ostatních 
zdravotníků došlo ke zvýšení také na trojnáso-
bek (z 37 na 115) a zdravotních sester je nyní 
nakažených dokonce šestkrát tolik než týden 
před koncem prázdnin (z 20 na 126). 

Aktuální čísla opravdu příliš optimisticky 
nepůsobí. Naše práce je riziková a musíme 
tedy být opatrní!

S kolegiálním pozdravem              Milan Kubek
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Iniciativa COVAX a covid-19. 
Uvidí svět světlo na konci tunelu? 
Do diskuse ohledně zapojení se do globální iniciativy COVAX, jejímž cílem je prohloubit spolupráci 
mezi výrobci vakcín v zájmu ustavení rovného přístupu světové populace k budoucí certifikované 
vakcíně proti novému typu koronaviru, se chce zapojit podle informací Světové zdravotnické 
organizace (WHO) už 172 států. COVAX drží v současné době největší portfolio, zahrnující i devět 
vakcín v „kandidátském“ stadiu. Dalších devět kandidátů se posuzuje, zároveň běží jednání s dalšími 
hlavními výrobci vakcín.

COVAX vede Koalice pro inovace epi-
demické připravenosti (CEPI). Patří sem 
kromě Světové zdravotnické organizace 
(WHO) také Globální aliance pro očkování 
(GAVI). Iniciativa spolupracuje s výrob- 
ci vakcín v ekonomicky více i méně vyspě-
lých zemích. Primárním cílem je zajistit 
rovný přístup k vakcínám pro lidi na celém 
světě.

Aby bylo možné zabezpečit dostatečné 
množství dávek vakcín pro ochranu náchyl-
ných skupin obyvatelstva (zdravotníci, ne-

mocní a staří lidé), potvrdí COVAX v dalším 
kroku, kdo se z externích organizací stane 
stálým finančním přispěvatelem, a tedy do 
iniciativy přistoupí oficiálním způsobem se 
všemi vyplývajícími závazky. Celý proces by 
neměl trvat déle než do 9. října 2020, píše se 
na webu WHO.

„Rovný přístup k očkování proti nemoci 
covid-19 je zcela zásadním parametrem pro 
její vymýcení. Jen tak můžeme začít hovo-
řit o tom, že se vzpamatováváme z pande-
mie,“ řekl švédský ministerský předseda 

Stefan Löfven. „Tenhle závod nesmí mít jen 
několik vítězů. Možnosti, které nabízí CO-
VAX, jsou důležitou součástí komplexního 
řešení, díky němuž bude možné zajistit, že 
všechny země budou moci těžit z nejroz-
sáhlejšího portfolia vakcín v kandidátském 
stádiu a ze skutečnosti, že distribuce vakcín 
ve světě bude rovnoměrná,“ dodal Löfven.

Systém fungování COVAX koordinuje 
Globální aliance pro očkování. Jeho cílem 
je umožnit rovnoměrný přístup každému 
státu, jenž se akce účastní. Systém rozdělo-

KORONAVIRUS

Pro naše EUC kliniky v Praze a Přelouči a pro 
pražskou prémiovou kliniku Canadian Medical 
hledáme šikovné pediatry. Nabízíme práci 
v moderně smýšlející společnosti, fl exibilní 
délky úvazků a podmínky přizpůsobené 
vašim individuálním potřebám. 
Ozvěte se nám. 

Pro naše roztomilé 
pacienty hledáme
PEDIATRY!

Kontakt | E kariera@euc.cz N 800 400 100 A www.karieraveuc.czA

zaměstnanci v naší péči

EUC pediatr tempus deti zari.indd   1 08.09.2020   15:07
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Ve Švédsku letos zemřelo nejvíc lidí 
za posledních 150 let
Ve Švédsku v první polovině letošního roku zemřelo nejvíce lidí ve srovnání se stejným obdobím za 
posledních 150 let. Informoval o tom 19. 8. 2020 švédský statistický úřad.

Dohromady od ledna do června ve více 
než desetimilionové skandinávské zemi ze-
mřelo 51 405 lidí, z toho zhruba 4 500 úmr-
tí souviselo s koronavirovým onemocně-
ním covid-19. To si dosud vyžádalo už na 

5 800 švédských životů, napsala agentura 
Reuters.

Koronavirová nákaza způsobila, že 
celková úmrtnost byla letos zhruba o deset 
procent vyšší,  než byla pro dané období 

v uplynulých pěti letech. V dubnu byl počet 
úmrtí téměř 40  procent nad průměrem 
kvůli prudkému nárůstu počtu zemřelých 
v souvislosti s covidem-19.

ČTK

vání poběží podle rámce, který v současné 
době připravuje Světová zdravotnická or-
ganizace (WHO). Klíčem je sdílení zdrojů 
zúčastněných států a poskytování záruk, 
pokud jde o vývoj a vůbec zrychlení celého 
procesu výroby vakcín. Pro farmaceutické 
společnosti, které mají potřebné expertní 
znalosti pro masovou výrobu, je to velmi 
důležitý krok. Budou si totiž moci dovolit 
také ekonomicky o něco rizikovější aktivity. 

Díky COVAX se stanou vakcíny lépe 
dostupné a sníží se nebezpečí, že by některé 
státy světa zůstaly zcela opomenuty, což by 
mohlo mít s ohledem na další možné šíření 
viru nebezpečný dopad, protože pandemie 
by nemusela polevovat.

Celkem 80 ekonomicky vyspělých států, 
jež financují vývoj vakcín ze svých veřej-
ných zdrojů, dosud vyjádřilo zájem, aby se 
na COVAX podílelo. Pokud budou splněny 
ekonomické podmínky, budou fungovat 
jako partneři pro středně vyspělé země 
a státy méně vyspělé, kterých se do inicia-
tivy zapojilo dosud celkem 92. Skupina čí-
tající celkově 172 zemí představuje více než  
70 procent světové populace. Mezi státy 
jsou zastoupeny všechny kontinenty a více 
než polovina zemí patřících do skupiny 
G20. 

„Rychlost, se kterou se úsilí v reakci na 
bezprecedentní situaci rozběhlo, ukazuje, 
že můžeme brzy spatřit světlo na konci 
tunelu. Vakcína dokáže nejlépe ukončit 
akutní fázi pandemie. Iniciativa COVAX 
je nejlepší cestou, jak toho docílit,“ řekl 
Seth Berkley, jenž řídí Globální alianci pro 
očkování. Skupině ekonomicky rozvinu-
tých zemí přináší COVAX pozitiva, která 
nelze zpochybnit. Nejenže jim garantuje 
přístup do největšího portfolia vakcín na 
světě, ale také bude možné mít jasný vliv 

na globálním kolbišti, v  jehož důsledku 
může dojít ke snížení cen a opravdovému 
rozmachu očkování proti koronaviru v po-
pulaci. „Jestliže se stát připojí ke COVAX, 
otevírá nejzranitelnějším částem populace 
cestu k ochraně před virem, což bude mít 
zpětně vliv na celkový boj s chorobou, a to 
jak v globálním, tak v lokálním a globálním 
měřítku,“ uvedl dále Berkley s tím, že čím 
více zemí se zapojí, tím pravděpodobnější 
bude, že se zmíněné vize přetaví ve sku-
tečnost. 

Cílem COVAX je do konce roku 2021 do-
dat dvě miliardy dávek bezpečných a účin-
ných vakcín, které prošly schválením ze 
strany regulatorních orgánů, či alespoň 
předběžně splnily podmínky stanovené 
WHO. Vakcíny budou podle počtu obyva-
tel distribuovány rovnoměrně mezi země, 
které jsou členy iniciativy. Jako první do-
stanou vakcínu pracovníci ve zdravotnictví 

a skupiny obyvatel, jež jsou nejnáchylnější 
(starší lidé a chronicky nebo jinak nemocní 
pacienti). Další dávky budou pak dodávány 
individuálně na základě identifikace potřeb 
jednotlivých států a také jejich schopností 
čelit pandemii. COVAX, respektive jeho  
zařízení, navíc počítá s výrobou dostateč-
ného množství dávek vakcín, aby se zabrá-
nilo prudkému nárůstu nemocných a to- 
mu, aby se dostala pandemie mimo kon-
trolu.

Do seznamu zemí, které vyjádřily zájem 
se do iniciativy zapojit, patří také Česká re-
publika.

Mgr. Lukáš Pfauser, 

poradce ČLK pro otázky EU

Další informace naleznete na: www.who.
int; 172 countries and multiple candidate va-
ccines engaged in COVID-19 vaccine Global 
Access Facility

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

In
ze

rc
e 

▲



TEMPUS MEDICORUM    /  ZÁŘÍ 2020
26

TEMPUS
MEDICORUM KORONAVIRUS

Vojtěch, lehni! Roušky nebudou!

Virus popularity
Vláda řízená hlasem menšiny míří do pekel

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připomíná zhruba od dubna výrazem smutného bernardýna. Poté, 
co ho (poněkolikáté už?) seřval premiér Andrej Babiš, se ale propadl ještě o stupeň hlouběji. Na tiskové 
konferenci vyhlížel jako týraný baset. Musel oznámit, že jeho původní rozhodnutí zavést od 1. září 
roušky ve všech uzavřených veřejných prostorách neplatí. Roušky nebudou povinné ani ve školách, ani 
v obchodech, ani u kadeřníka, ani v restauracích.

Odpůrci roušek slaví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že od prvního září nakonec nebudou 
muset mít lidé zakrytý nos a ústa v obchodech, restauracích a ve školách. I když ještě den předtím 
vyhlašoval opak. Ovšem pro protirouškáře z toho může být brzy Pyrrhovo vítězství. A pro všechny cesta 
do pekel.

Takové ponížení člena vlády jsme od listo-
padu 1989 ještě neviděli. Premiér dal najevo, 
že to, co si Vojtěchův tým na ministerstvu 
rozhodne, je úplně irelevantní, protože do při-
jatých opatření kdykoliv hodí vidle. Vnějšímu 
pozorovateli už Vojtěcha ani nemůže být líto, 
protože být až do takové míry za otloukánka 
nemůže mít dospělý člověk zapotřebí. Jak to 
slovy nehledanými vyjádřil jeden redakční 
kolega: „Jestli je masochista, má se jít nechat 
někam zbít dominou, a ne to předvádět na 
veřejnosti!“

Je nejvýš pravděpodobné, že Vojtěcho-

va opatření Babiš na začátku týdne odkýval. 
Zdravotní záležitosti si hlídá, nakonec se 
sám ustanovil šéfem chytré karantény. Není 
myslitelné, že „nevěděl“ a  „byl šokován“. 
Prostě počkal, co na znovuzavedení roušek 
ve školách veřejnost, a pak Vojtěcha potopil 
jako neschopného ňoumu. Sebe může dál 
prezentovat jako osvíceného vladaře, který 
rozhoduje správně, ač mu to jeho dvořané 
kazí. Je to trapné, je to průhledné, čouhá 
z toho nekompetence. Ale může mu to nako-
nec v očích z některých voličů, poptávajících 
silnou ruku, ještě pomoci.

Češi už v každém případě vědí, že se ne-
mohou spolehnout vlastně na nic, co z vlády 
vypadne. Jestliže to teď vypadá, že roušky 
budou povinné prakticky jen v hromadné 
dopravě, do 1. září se to může ještě několikrát 
změnit. Model „odvolávám, co jsem odvolal, 
a slibuji, co jsem slíbil“ se stává základním 
modem operandi Babišova kabinetu. Což je 
naprosto tristní. Takto se dlouhodobě nedá 
řídit ani kolotoč. Natož demokratický právní 
stát.

Petr Honzejk 

Hospodářské noviny, 21.–23. 8. 2020

Ukazuje to totiž, že vláda rozhoduje 
o opatřeních používaných proti šíření no-
vého koronaviru nikoliv podle odborných 
doporučení, ale podle toho, co si přeje lid. 
Vlastně ani ne tak lid, spíš hlasitá menši-
na. Patrně té se lekl premiér Andrej Ba-
biš a dotlačil ministra Vojtěcha k ohlášení 
změny. Vládu napadl „virus popularity“. 
Když odhlédneme od epochální rychlos-
ti současného názorového obratu, nejde 
historicky o nic neobvyklého. Kabinet chce 
být populární, a tak vyhoví hlasitým kriti-
kům bez ohledu na ostatní, zejména když 
se blíží volby.

Každá vláda to provozuje tradičně třeba 
u zemědělců. Je jich docela málo, ale jsou 
hlasití, takže si například vykřičí různé do-
tace, a ještě to přitom vede ke zdražení jíd-
la všem. Jenže s bojovníky proti rouškám 
a s koronavirem je to těžší než se zemědělci. 

Rolníci jsou a budou, pro-
tirouškáře mohou rychle 
nahradit prorouškoví akti-
visté a tahle změna se může 
několikrát opakovat. Pokud 
se virus na podzim hojně 
rozšíří – i kvůli nenošení 
roušek – a ukáže se, že je 
stále nebezpečný, začnou 
umírat lidé. Až se objeví pár 
stovek mrtvých nebo ko-
ronavirem trvale zdravot-
ně poškozených, část lidí 
začne volat po rouškách všude a třeba i po 
omezení dopravy či zavření obchodů. Vláda 
příznivcům roušek vyhoví, odpůrci náústků 
spláčou nad výdělkem. Jenže pak zas přijdou 
stížnosti kvůli ekonomickým ztrátám a volání 
po konci restrikcí…

Nelze vyhovět vždycky všem, a tím méně 

těm nejhlasitějším. Úporná snaha vlády být po-
pulární vede k tomu, že její opatření nereagují 
správně na chování viru a průběh epidemie a stá-
tem vyvolaný chaos škodí i ekonomice. A kabinet 
nakonec stejně schytá kritiku ze všech stran.

Marek Hudema

Lidové noviny, 22. 8. 2020
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Sekce mladých lékařů ČLK 
existuje od jara 2016
Milí kolegové a kamarádi, doufáme, že se vám přes léto podařilo načerpat dostatek sil tolik potřebných 
v tomto nejistém roce. I my jsme lehce zmírnili pracovní nasazení, ale čerpali síly na další měsíce. Bohužel 
je letos velmi obtížné cokoliv s předstihem plánovat, ale i tak připravujeme několik zajímavých projektů.

Někteří z vás drží Tempus medicorum po-
prvé ve svých rukou. Vítáme tedy mezi námi 
čerstvé absolventy a přejeme jim hodně elánu 
a nadšení při prvních krůčcích v nové práci. Vám 
bych teď rád v krátkosti přiblížil naši organiza-
ci. Sekce mladých lékařů ČLK vznikla na jaře 
roku 2016 s cílem sdružovat a zastupovat zájmy 
mladých lékařů nejen v oblasti postgraduálního 
vzdělávání, ale také v oblasti problematiky fi-
nančního ohodnocení a pracovních podmínek. 
Od té doby se nám povedlo získat poměrně vel-
kou členskou základnu včetně mnoha aktivních 
členů. Pravidelně se účastníme jednání na ČLK, 
Ministerstvu zdravotnictví, vystupujeme v mé-
diích či jednáme s odbornými společnostmi tak, 
aby naše názory byly co nejvíce slyšet a měly tedy 
šanci vylepšit naši pozici v českém zdravotnictví. 
Mnozí z vás nás jistě znají i z našich přednášek 
na lékařských fakultách, kde se snažíme, abyste 

vstupovali do pracovního procesu s co nejlepším 
povědomím o tom, co vás čeká. 

Rozhodně se neřídíme heslem „kdo nic ne-
dělá, nic nezkazí“. Naší snahou je právě vybudit 
mladé lékaře k aktivitě, protože za nás nikdo 
naše boje nevybojuje. A jedině společnými silami 
máme šanci něco změnit. 

Pokud vás naše sekce zaujala, budeme velmi 
rádi, pokud se k nám zapíšete, jestli jste tak ještě 
neučinili. Můžete tak udělat na našich webových 
stránkách (juniordoctor.cz), či na jakémkoliv 
okresním sdružení ČLK. Budeme si tak na-
vzájem blíže a vy získáte různé výhody, např. 
hlasovací práva na našich sjezdech a volbách. 
Samozřejmě jsou vítáni aktivní členové (mohou 
nás kontaktovat na e-mailu sekcemladychleka-
ruclk@gmail.com či přes náš Facebook Sekce 
mladých lékařů ČLK), ale i v případě, že se ne-
chcete až tak moc zapojovat, budeme rádi, když 
nám např. jednou za čas vyplníte jeden z našich 
dotazníků, abychom tak mohli lépe poznat, co 
vás trápí a zajímá.

Momentálně probíhá pravidelný průzkum 
pracovních podmínek mladých lékařů, budeme 
velmi rádi, pokud nám s ním pomůžete a vypl-
níte dotazník. Zabere to asi tři minuty, zkoušeli 
jsme to.

Dále se budeme soustředit na férové pra-
coviště, které slouží k hodnocení jednotlivých 
zdravotnických zařízení z perspektivy mladé-
ho lékaře (www.lkcr.cz/ferovepracoviste). Po 
úspěšném startu potřebujeme k jeho dalšímu 
fungování zaimplementovat určité změny, po-
kud byste měli připomínky či dokonce chtěli 
pomoci, neváhejte a obraťte se na nás!

Letos bohužel nemohla být uskutečněna 
naše každoroční PaSoNetka, tedy víkendové 
setkání mladých lékařů doplněné o přednášky 
zajímavých hostů. Na poslední chvíli jsme ji byli 
nuceni v souladu s protiepidemickými nařízení-
mi zrušit a zdá se, že ani později v tomto roce se ji 
nepodaří uspořádat. Snažíme se proto směřovat 
síly k dalšímu roku, kdy se na vás všechny opět 
budeme těšit.

K dalším záležitostem, jež momentálně 
řešíme, patří novelizace rezidenčních míst, 
kompetence po kmeni, akreditace nemocnic aj.  
Budeme vás průběžně informovat a vaše pří-
padné podněty rádi uvítáme.

Závěrem bychom chtěli všem popřát krásný 
a co nejpoklidnější zbytek roku 2020. A kdybyste 
si nevěděli rady nebo se vám něco nelíbilo, ne-
bojte se (nám) ozvat!

Jan Přáda,  

předseda SML ČLK

Férové pracoviště Průzkum pracovních podmínek Registrace členů

SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK



TEMPUS MEDICORUM    /  ZÁŘÍ 2020
28

TEMPUS
MEDICORUM

Rád pomáhám a rád poznávám nové věci, 
říká Ivan Melichar z týmu, který pomáhal v Bejrútu
V poničeném Bejrútu pomáhal lidem i záchranářským psům, a to si vlastně jen odskočil od práce 
traumatologa v brněnské nemocnici. Ivan Melichar totiž patří k záchranářům USAR (zkratka názvu 
Urban Search and Rescue, která označuje vyhledávání a záchranu v obydlených oblastech). Jejich český 
tým v Libanonu ukázal, že svoji práci umí. Jaké to bylo, popsal lékař v rozhovoru.

Obrovský výbuch poškodil část liba-
nonského hlavního města Bejrút. Jeden 
z největších přístavů v oblasti je z 97 pro-
cent zničen. Počet obětí a raněných přesáhl 
stovky a tisíce. Česká republika okamži-
tě zareagovala s pomocí. Do Bejrútu den 
po katastrofě odletěl USAR tým s hasiči, 
kynology se psy, statikem a lékařem. Tím 
byl MUDr. Ivan Melichar, CSc., z Úrazové 
nemocnice v Brně. 

S panem doktorem jsem se před odletem 
domluvil, že mi bude posílat fotografie z mise, 
které jsou teď k nahlédnutí na facebookovém 
profilu České lékařské komory. Některé z nich 
jsou neskutečně silné. Po jeho návratu, re-
spektive den po propuštění z koronavirové 

karantény, jsem měl možnost udělat s panem 
doktorem rozhovor.

Začnu osobně, pane doktore. Chci vám 
moc poděkovat. Když jsem se dozvěděl, že 
hned druhý den posílá Česká republika na 
pomoc USAR tým, měl jsem velkou radost. 
S hrdostí jsem četl zahraniční weby, včetně 
třeba New York Times nebo al-Džazíry, 
které uváděly Česko s Francií a Nizozem-
skem jako první evropské země, jež po-
máhají. Moc takových situací, kdy jsme 
hodnoceni pozitivně, v poslední době ne-
máme. Asi nemluvím jen za sebe, protože 
vaše fotografie na Facebooku komory měly 
velké množství ohlasů a děkovných a pod-

půrných komentářů. Vnímali jste podporu 
z domova? A jak vás přijali v Bejrútu?

Vnímali jsme podporu jak ze strany našich 
lidí, tak Libanonců. Byli moc rádi. Pro ně byla 
rychlost rozhodující. Také jsem považoval za 
velmi úspěšné, že česká vláda nabídla pomoc 
rychle a že se všechno rychle zrealizovalo. 
U podobných akcí skutečně rychlost rozho-
duje. Trochu to hatila organizační nezkuše-
nost Libanonců, kteří nás směrovali na určitá 
místa hledání. Tam bohužel vznikly prodlevy, 
ale to je pochopitelné. Nemohli být na něco 
podobného připravení.

 
Jak jsme připravení my?

My jsme připravení lépe. Máme pravidel-

ZÁCHRANÁŘI V LIBANONU
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ná každoroční cvičení týmů, kde se organizace 
a rychlost nacvičují. Systém Evropské unie 
a záchranných týmů je propracovaný. První 
družstvo, které do postižené lokality přijede 
nebo přiletí, hned za chodu začne zajišťo-
vat místo pro centrálu, v podstatě přijímací 
kancelář, kde se další týmy hlásí. Mezitím už 
navážou spojení s místními autoritami, které 
určují, kde se má působit.

Čili existuje evropská organizace těchto 
týmů, jako je náš USAR, kde se koordinuje 
jejich pomoc? 

Ano, všechna cvičení záchranných týmů 
jsou koordinovaná. Vloni jsme byli na Sicílii, 
jinak to probíhá často v Polsku nebo v Ně-
mecku. Využívají se zříceniny měst, která 
v nedávné době zanikla. Například v bývalých 
vojenských prostorech po sovětské armádě. 
Tato mezinárodní cvičení jsou právě zamě-
řená na spolupráci a koordinaci prací. Aby 
týmy věděly, co mají dělat, a aby vše probíhalo 
takříkajíc automaticky. 

Takže se s  příslušníky dalších týmů 
i osobně a lidsky znáte. To je asi výhoda, 
ne? 

Ano, skutečně, to je další výhoda. Hlavně 
pro velitele, kteří byli v Bejrútu stejní jako při 
těch cvičeních. Jsou zvyklí na určité zaběh-
nuté postupy a typy hlášení. Denně probíhaly 
schůzky vedení týmů, kde se řešilo, jak práci 
ještě vylepšit.

Měl jste s sebou nějakou speciální lékař-
skou výbavu? 

Nic zvláštního nového nevozíme. Vše je 
standardně připravené a odzkoušené z našich 
cvičení. Máme sestavenou lékařskou výbavu, 
kterou jsem si vzal. Jistě, navíc jsme nyní vezli 
větší zásobu obvazového materiálu a podob-
ně, protože nám řekli, že toho je v Bejrútu 
nedostatek. Vše jsme pak nechali v místní 
nemocnici. 

Jsou rozdílné sestavy USAR týmů pro 
různé krize? Teď šlo o velký výbuch, proto 
jeli psovodi se psy, hasiči a další. Nebo je 
složení týmů pokaždé stejné? Předpoklá-
dám, že doktor je součástí vždycky – jako 

servis, jako zajištění případné péče pro 
kolegy. Je to tak?

Je to tak. Týmy jsou sestaveny dlouho 
dopředu. Samozřejmě, počet lidí je násobný. 
Minimálně dvoj- nebo trojnásobný, než kolik 
má výsledný tým. Nyní se odlétalo opravdu za 
chodu, skutečně za šest nebo osm hodin poté, 
co se pomoc definitivně dohodla. 

Vy jste fakt měl jen šest hodin na pří-
pravu?

Ještě méně. Dozvěděl jsem se v devět ho-
din dopoledne, že se letí, a ve dvě hodiny jsem 
musel být na letišti. 

Říkal jste, že tým má více lidí, než kolik 
skutečně letělo. Předpokládám, že na 
postu lékaře je několik kolegů a řeší se, 
kdo zrovna může. Teď je například doba 
dovolených. Kdybyste byl na dovolené, 
pak by zřejmě volali dalšího v pořadí, 
ne?

Není to další v pořadí. Existuje celá skupi-
na lékařů, kteří jsou do toho zapojeni, protože 
těch cvičení je více za rok. Navíc jsou i vodní 
záchranáři, již sídlí v Ostravě. V Ostravě je 
i druhý USAR tým, stejně velký jako ten v Pra-
ze. My, lékaři z Úrazové nemocnice v Brně, 
máme domluvu, nebo řekněme smlouvu, že 
jezdíme se všemi těmito týmy. 

Jak se z lékaře traumatologa stane člen 
USAR týmu, jenž zasahuje v Bejrútu?

Vychází to z tradice, protože v brněnské 
úrazové nemocnici vždy fungoval traumatým. 
Pak byl kvůli politickým rozhodnutím přesu-Pes proti zkáze

ZÁCHRANÁŘI V LIBANONU
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nut do jiné nemocnice. Všichni lékaři, kteří 
byli součástí traumatýmu, zůstali v Úrazovce. 
V rámci našeho traumatýmu jsme byli v Nepá-
lu v roce 2005 po zemětřesení. Tam byla naše 
úloha opačná. My jsme léčili a hasiči fungovali 
jako naše podpora. Stavěli nám tábor, starali se 
o jídlo, o vodu a o všechno ostatní. Z lékařského 
hlediska to bylo samozřejmě zajímavější. Měli 
jsme malou polní chirurgickou nemocnici, 
nebo spíš ambulanci s operačním sálkem. Lé-
čili jsme nejenom poraněné po zemětřesení. 
Když se rozkřiklo, že tam jsme a že jsme ochot-
ni pomáhat, obraceli se na nás i další nemocní. 
Fronta zájemců měla někdy až kilometr. 

Byl jste ještě někde od té doby?
Já nikoliv. Druhý traumatým ale působil 

opět v Nepálu před třemi lety, zase s podpo-
rou hasičů. 

Absolvoval jste nějaký specializovaný 
kurz?

Ne. Jenom ta už zmíněná cvičení. 

V  Bejrútu jste pracovali nedaleko 
epicentra výbuchu, kde se asi nedalo 
předpokládat, že někoho ještě najdete.  
Ale v tomhle případě je nejspíš i nega-
tivní nález vlastně pozitivní. Pak může 

najet těžká technika a začít odklízet 
trosky.

Přesně tak. Míst, kde se dalo očekávat 
nalézt živé, nebylo mnoho. Všechny moder-
nější bytové domy jsou už stavěny s ohle-
dem na možná zemětřesení, takže nespadly. 
V den našeho příjezdu ráno ještě našli živou 
holčičku a od té doby nikoho živého nena-
šli. Náš tým nebyl nasazen v bytové oblasti, 
ale na veliké ploše přístaviště, kde byly 
desítky mrtvých. Francouzi ještě tři dny po 
našem odletu vyhrabali někoho mrtvého, 
Rusové opakovaně. Pracují v oblasti kolem 
sila, kde je obrovské množství sutin. 

Je pravda, že Bejrút dostal takový zásah, 
že velká část města je zničená?

Není to velká část města, ale je to vel-
ká oblast. Řeknu to takhle: o obydlí přišlo  
250 tisíc lidí, Bejrút samotný má 2,5 milionu 
obyvatel a společně s dalšími městy, která jsou 
propojená v aglomeraci, jich je ještě daleko 
více. Z té hlavní části byla zasažena tak dese-
tina, což není málo.

Jak je práce týmu náročná psychicky? 
Je to zase otázka tréninku. V týmu jsou 

hasiči, kteří se s podobnými situacemi, sa-
mozřejmě v mnohem menším rozsahu, se-

tkávají relativně často. Oni dělali podobnou 
práci, jakou dělají doma. A práce lékaře 
sloužícího na traumatologii, který ošetřu-
je poraněné z havárií, je, co se náročnosti 
týče, podobná.

Obohacuje vás jako traumatologa práce 
v USAR týmu?

Určitě, člověk má poznávat nové věci a má 
se snažit dostávat do situací, ve kterých ještě 
nebyl. Navíc se při tom dostane do míst, kde 
běžně nebývá. A obráceně, prodávám své na-
byté vědomosti a zkušenosti pro dobrou věc. 
Mohu mluvit o oboustranném obohacení.

Slyšel jsem názor v souvislosti s vojenský-
mi misemi, že skutečné bojové nasazení 
nelze nahradit cvičeními, že teprve reálný 
boj dělá z vojáků opravdové bojovníky. 
Platí to i u USAR týmu? 

Myslím si, že u  nás to tak není. Naše 
cvičení už jsou hodně sofistikovaná. Při-
pravují je profesionální týmy, které jsou za 
to placené. Snaží se nahrát všechny možné 
situace, jež by mohly nastat. Včetně třeba 
přepadení teroristy s následným zajetím. 
Při minulém cvičení mi málem vykloubili ra-
meno, jak mě svazovali. Člověk samozřejmě 
ví, že je to jen hrané, ale všechno je hodně 
realistické. V podstatě musím říct, že zásah 
v Bejrútu pro nás byl jednodušší, než běžně 
bývají naše cvičení. 

Funkce lékaře u USAR týmu jistě zna-
mená případnou léčbu kolegů, kteří by 
se zranili. Co dalšího?

Ještě léčím psy.

Přesně to je otázka, kterou mi několik lidí 
doporučilo. Takže ty poraněné tlapky jste 
obvazoval vy?

Ne úplně. Psovodi běžné malé věci ošet-
řují sami. Ale když se jednomu psovi tlapka 
zanítila, tak jsem mu pomáhal a nasazoval 
antibiotika. Něco už vím sám. Když se ustano-
vilo, že se lékař bude starat i o psy, měli jsme 
školení, abychom základy péče o čtyřnohé 
pacienty zvládli. A není problém konzulto-
vat na dálku s veterinářem, který onoho psa 
doma ošetřuje. 

Takže platí, že psi jsou naprosto rovno-
cennou součástí týmu? 

Naprosto! A Libanonci si je strašně oblí-
bili. Oni se psů jinak strašně bojí, a proto se 
první dny od nich drželi daleko. Za tři dny 
už je ale znali jménem a prosili, aby je mohli 
vyvenčit, pohladit nebo nakrmit. 

MUDr. Ivan Melichar se zástupkyní šeské velvyslankyně v Libanonu, chargé d’affaires  
Dagmar Minaříkovou
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Posílal jste nám skvělé fotky, zrovna ta 
s jedním z pejsků v haldě sutin je hodně 
emotivní. Realita ale asi byla ještě horší, 
než zachytí obrázek…

Máte pravdu, všechno zachytit nelze. 
Na to, že šlo o výbuch, je rozsah obrovský. 
Spoustu lidí to v přístavu a jeho okolí zabilo 
na místě. Tam lehlo úplně všechno, všechny 
ty ocelové stavby a haly.

Jen silo, které kdysi postavili Čechoslo-
váci, zůstalo stát.

Ano, a dokonce zachránilo část města. 
Domy, které stojí za ním ve směru od výbu-
chu, nebyly tak postižené jako jiné. Město 
tvoří nad přístavem takový amfiteátr, třetinu 
obvodu. Nejvíce postižené byly domy v první 
řadě nad přístavem. Ty tlaková vlna úplně 
profoukla. Rozbila okna, vyrazila dveře, pros-
tě prošla skrz a vzala vnitřek s sebou. Bohužel 
včetně lidí. 

Jak vypadá libanonské zdravotnictví? 
Vím, že výbuch zničil několik bejrútských 
nemocnic.

Libanon není zaostalý stát. Je na dost 
vysoké úrovni, i když mají několik posled-
ních let krizi. Ostatní nemocnice ten první 
nápor raněných zvládly. Potkali jsme tam 
mnoho dobrovolníků, dokonce i českých. 
Byli tam už před výbuchem, zůstali a po-

máhali. Libanonci byli za každou pomoc 
vděční. Ta první noc byla prý hrozná. Ale  
po pár hodinách se situace zlepšila a ne-
mocnice začaly fungovat v podstatě nor-
málně.

Co politická situace? Kvůli obavám o bez-
pečnost jste museli přerušit práci. 

O tom nás informovali z naší ambasády. 
Mimochodem, naše velvyslanectví, a hlavně 
zástupkyně velvyslankyně, chargé d’affaires 
Dagmar Minaříková, nám hodně pomohla. 
Starala se o všechno. Jakmile jsme měli ja-
kýkoliv problém, tak ho řešila. 

Sledoval jsem v televizi, že hodně lidí 
v Bejrútu nosí roušky. Jak to vypadá v Li-
banonu s koronavirem?

Situace se tam zhoršovala už před vý-
buchem. Nemocnice byly hodně naplněné 
nemocnými s covidem-19. Několik nemocnic 
bylo zničeno a ostatní musely najednou na-
rychlo brát raněné po výbuchu. Samozřejmě 
že v té chvíli se hygienická doporučení nedala 
tak přesně dodržovat. Uvidíme, co bude dál. 
Na druhé straně jsou Libanonci odpovědní. 
V obchodech a ve společných prostorách, 
v hotelu – všude se chodí s rouškou. U nás to 
tahle zdaleka nefunguje. Lidé si z toho spíše 
dělají legraci nebo to chápou jako útok na 
svoji svobodu. 

Bydleli jste tedy v hotelu?
Paní Minaříková nám zajistila hotel, kde 

hned vedle byla malá kasárna. My jsme bydleli 
v hotelu a psovodi se psy v kasárnách. Psi totiž 
v Libanonu do hotelu nesmí.

Předpokládám, že jste v  hotelu kvůli 
svému nasazení moc času netrávili. Ale 
kvůli demonstracím jste měli i nechtěný 
výpadek…

Ze začátku jsme samozřejmě přes den 
moc volného času neměli, spíše večer. Pak 
jsme na jeden den museli zastavit práci kvůli 
velkým protivládním demonstracím. Ale další 
část pobytu se spojili statici všech týmů a za-
čali kontrolovat budovy. Vždycky v doprovodu 
malého podpůrného týmu asi pěti lidí a za 
asistence libanonského stavebního technika.

Existuje mezinárodní plán obnovy po 
katastrofách a statici využívali standardizo-
vaný formulář. Procházeli jednotlivé budovy 
a ve formulářích je hodnotili. Kam se dá nebo 
nedá nastěhovat. Co se dá nebo nedá obnovit. 
Šlo jen o doporučení pro Libanonce, protože 
neměli žádnou exekutivní pravomoc. Každý 
statik takhle prošel až stovku domů. Jde o po-
moc, která byla pro Libanon stejně hodnotná 
jako vyhledávání. 

Po příletu jste museli na pár dní do preven-
tivní koronavirové karantény. Mluvíme 
spolu den po vašem návratu domů, o ví-
kendu. Jak se vám jde v pondělí do práce? 
Nedělá vám problém přechod z jednoho 
světa do druhého? Od člena záchranného 
týmu v rozbitém Bejrútu do života trau-
matologa v úrazové nemocnici?

(smích) V pondělí musím normálně do 
práce a mám hned službu. To není nic neob-
vyklého. Určitě nemám problém. Jak jsem 
řekl, naše cvičení bývají ještě náročnější. 
Někdy jsme pracovali 36 hodin nebo až dva 
dny v jednom tahu bez přestávky. Navíc jiní 
členové týmu se mohou střídat ve směnách, 
ale lékař je jen jeden. 

Z vašeho vyprávění mám pocit, že vás 
práce v USAR týmu hodně baví. 

Ano, ta práce mě opravdu hodně zajímá 
a baví. Rád pomáhám a rád poznávám nové 
věci.

Pane doktore, moc děkuji za rozhovor 
a díky za vaši práci a skvělou reprezentaci 
českých lékařů.

Michal Sojka

Foto: Ivan Melichar

Čeští záchranáři před československým silem
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Kontroly lékařských ordinací  
a nahlížení do zdravotnické  
dokumentace
Lékaři se dotazují, do jaké míry mohou kontrolní orgány nahlížet do zdravotnické dokumentace pacientů. 
Je třeba znát konkrétní právní úpravu, která toto právo některým institucím a orgánům umožňuje.

PRÁVNÍ PORADNA

Lékař by měl vědět, kdo a v jakém rozsahu 
je oprávněn nahlížet do originálu zdravotnic-
ké dokumentace, ať již v papírové nebo elek-
tronické podobě a případně si pořizovat foto-
kopie nebo výpisky z originálu zdravotnické 
dokumentace. V tomto článku se zaměřujeme 
především na orgány a osoby, které mohou 
nahlížet do zdravotnické dokumentace i bez 
souhlasu pacienta. 

Pacient sám může za podmínek stano-
vených zákonem o zdravotních službách na-
hlížet do zdravotnické dokumentace a může 
k tomu kohokoliv zmocnit. Časté je zmocně-
ní advokáta k opatření kopie zdravotnické 
dokumentace, zejména zvažuje-li pacient 
podání žaloby na poskytovatele zdravotní 
služby. Pokud však pacient nikoho nezmocnil 
a kontrolní orgán přesto požaduje, aby mu 
lékař umožnil nahlédnout do zdravotnické 
dokumentace pacienta, pak je třeba znát, kdo 
a za jakých podmínek je k takovému nahlížení 
oprávněn. 

Pokud jde o nahlížení a kopírování zdra-
votnické dokumentace samotným pacientem, 
jeho zmocněncem, zákonným zástupcem 
a  osobami blízkými pacientovi, upravuje 
tuto problematiku ustanovení § 65 odstavec 
1, § 66, § 67 zákona o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 
Sb. Tato právní úprava říká:

§ 65 odstavec 1 zákona o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytová-
ní č. 372/2011 Sb. zní:

(1) Do zdravotnické dokumentace vedené 
o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance 
pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat 
si její výpisy nebo kopie

a) pacient, zákonný zástupce nebo opat-
rovník pacienta; do záznamů autorizovaných 
psychologických metod a popisu léčby psy-
choterapeutickými prostředky může pacient, 
zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta 
nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie 
pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků 
onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického 
přístupu a interpretace výsledků testů,

b) osoby určené pacientem, zákonným zá-
stupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun 
nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů 
autorizovaných psychologických metod a po-
pisu léčby psychoterapeutickými prostředky 
se postupuje podle písmene a),

c) osoby blízké zemřelému pacientovi 
v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4; postupy 
podle písmene a), b) nebo c) nesmějí narušit 
poskytování zdravotních služeb.

Ustanovení § 66 a § 67 zákona o zdra-
votních službách a podmínkách jejich 
poskytování č. 372/2011 Sb. zní takto:

§ 66 
(1) Pokud si osoba, která je podle § 65 

odst. 1 nebo odst. 2 písm. b) až k) oprávněná 
k pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické 
dokumentace, nepořídí výpis nebo kopii 
vlastními prostředky na místě, pořídí kopii 
zdravotnické dokumentace poskytovatel. 

Výpis zdravotnické dokumentace pro osoby 
uvedené ve větě první poskytovatel pořídí 
pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení 
kopie, a to po dohodě s oprávněnou osobou. 
Poskytovatel pořídí výpis nebo kopii zdra-
votnické dokumentace

a) pro osoby uvedené v § 65 odst. 1 do  
30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo 
jiné k tomu oprávněné osoby,

b) pro osoby uvedené v § 65 odst. 2 písm. b)  
až k) v rozsahu nezbytném pro splnění účelu 
nahlížení do 15 dnů od obdržení písemné 
žádosti, pokud z jiného právního předpisu 
nevyplývá jiný postup, nebo pokud nebyla 
dohodnuta jiná lhůta.

(2) Pokud poskytovatel není schopen oso-
bám uvedeným v § 65 odst. 1 zajistit nahlížení 
do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně 
kopii zdravotnické dokumentace do 5 dnů ode 
dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení 
do zdravotnické dokumentace nelze zajistit, 
jestliže nebyla dohodnuta lhůta jiná. Za poří-
zení kopie nelze požadovat úhradu.

(3) Poskytovatel, který na základě žádosti 
osoby uvedené v § 65 odst. 1 pořídil výpis 
nebo kopii zdravotnické dokumentace, může 
požadovat

a) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout 
náklady spojené s pořízením výpisu nebo ná-
klady vynaložené na pořízení kopie zdravot-
nické dokumentace; ceník za pořízení výpisu 
nebo kopie zdravotnické dokumentace musí 
být umístěn na místě veřejně přístupném 
pacientům,

b) za jejich odeslání úhradu ve výši, která 
nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich 
odesláním, nestanoví-li jiný právní předpis 
jinak nebo není-li hrazeno pořízení výpisu 
nebo kopie z veřejného zdravotního pojištění.

(4) V případě, že je zdravotnická doku-
mentace vedena pouze v elektronické podobě, 
má pacient nebo jiná osoba oprávněná podle 
§ 65 právo nahlížet dálkovým přístupem nebo 
na pořízení její kopie na technickém nosiči 
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dat, který si určí, nebrání-li tomu technické 
možnosti poskytovatele; to neplatí, požaduje-
-li listinnou podobu.

(5) Osoby uvedené v § 65 odst. 2 písm. b)  
až n) jsou povinny před nahlédnutím do 
zdravotnické dokumentace prokázat svou 
totožnost průkazem totožnosti nebo jiným 
dokladem obsahujícím fotografii a příslušnost 
ke správnímu orgánu nebo instituci nebo 
předložit písemné pověření. Jde-li o osoby 
uvedené v § 65 odst. 1, použije se obdobně  
§ 41 odst. 3 a 4.

(6) Každé nahlédnutí do zdravotnické 
dokumentace nebo pořízení jejích výpisů 
nebo kopií podle tohoto zákona nebo jiných 
právních předpisů, s výjimkou nahlédnutí 
podle § 65 odst. 2 písm. a) a odst. 3, se do zdra-
votnické dokumentace vedené o pacientovi 
zaznamená. Podle věty první se postupuje 
obdobně, jestliže byly oprávněnému subjektu 
poskytnuty podle tohoto zákona nebo jiných 
právních předpisů bez souhlasu pacienta úda-
je nebo jiné informace vztahující se k osobě 
pacienta.

§ 67 
Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci 

vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány 
takové údaje o jeho zákonném zástupci, pěs-
tounovi nebo jiné pečující osobě, o kterých se 
zdravotnický pracovník dozvěděl při poskyto-
vání zdravotních služeb a z nichž lze vyvodit 
podezření na zneužívání nebo týrání pacienta 
nebo ohrožování jeho zdravého vývoje, může 
poskytovatel omezit zpřístupnění zdravotnické 
dokumentace tomuto zákonnému zástupci, 
popřípadě oběma zákonným zástupcům, pěs-
tounovi nebo jiné pečující osobě, pokud uzná, 
že toto omezení je v zájmu pacienta. Přístup do 
zdravotnické dokumentace lze omezit pouze ve 
vztahu k údajům, z nichž vyplývají skutečnosti 
uvedené ve větě první. Obdobně se postupuje, 
má-li zdravotnický pracovník podezření na 
zneužívání nebo týrání pacienta s omezenou 
svéprávností, nebo jiného pacienta, který není 
nezletilým pacientem nebo pacientem s ome-
zenou svéprávností.

Nahlížení osob a orgánů, které tak 
mohou učinit i bez souhlasu pacienta, je 
upraveno ustanovením § 65 odstavec 2  
zákona o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování č. 372/2011 Sb. 
takto:

(2) Do zdravotnické dokumentace vedené 
o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, 
jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže 
je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto 
zákona nebo jiných právních předpisů, a to 
v nezbytném rozsahu:

a) osoby se způsobilostí k výkonu zdra-
votnického povolání a jiní odborní pracovníci 
v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních 
služeb, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele, 
a další zaměstnanci poskytovatele v rozsahu 
nezbytně nutném pro výkon povolání a dále 
z důvodu splnění úkolů podle tohoto zákona 
nebo jiných právních předpisů a při hodnocení 
správného postupu při poskytování zdravot-
ních služeb,

b) osoby podílející se na výkonu působnosti 
příslušného správního orgánu v souvislosti 
s přezkoumáním lékařského posudku podle 
jiného právního předpisu,

c) osoby se způsobilostí k výkonu zdravot-
nického povolání

1. pověřené příslušným správním orgánem 
vypracováním odborného stanoviska k návrhu 
na přezkoumání lékařského posudku,

2. pověřené příslušným správním orgánem, 
který převzal podle tohoto zákona zdravotnic-
kou dokumentaci, pořizováním výpisů nebo 
kopií zdravotnické dokumentace pro zajištění 
návaznosti zdravotních služeb o pacienta,

d) osoby se způsobilostí k výkonu zdravot-
nického povolání, které se podílejí na výkonu 
působnosti správních orgánů, oprávněné k vý-
konu kontroly v rozsahu jejich pověření podle 
tohoto zákona nebo jiných právních předpi-
sů a pověřené osoby se způsobilostí k výkonu 
zdravotnického povolání přizvané ke kontrole 
v rozsahu jejich pověření,

e) osoby se způsobilostí k výkonu zdra-
votnického povolání pověřené zdravotními 
pojišťovnami k provádění činností v rozsahu 
stanoveném zákonem o veřejném zdravotním 
pojištění,

f ) zdravotničtí pracovníci příslušní 
podle jiných právních předpisů k posuzo-
vání zdravotního stavu pro účely sociální-
ho zabezpečení, zejména nemocenského 
nebo důchodového pojištění, státní sociální 
podpory, zaměstnanosti, sociálně-právní 
ochrany dětí, sociálních služeb a pomoci 
v hmotné nouzi,

g) osoby se způsobilostí k výkonu zdra-
votnického povolání pověřené Státním ústa-
vem pro kontrolu léčiv, oprávněné k výkonu 
kontroly podle tohoto zákona nebo jiných 
právních předpisů v rozsahu stanoveném 
těmito právními předpisy,

h) osoby podílející se na evidenci údajů 
nebo na kontrole sdělování údajů do Národ-
ního zdravotnického informačního systému 
podle tohoto zákona,

i) soudní znalci ve zdravotnických obo-
rech a osoby se způsobilostí k výkonu zdra-
votnického povolání, které byly pověřeny 

vypracováním znaleckého posudku znalec-
kým ústavem nebo znaleckou kanceláří, po-
skytovatelem nebo zdravotnickým pracovní-
kem, v rozsahu nezbytném pro vypracování 
znaleckého posudku pro potřebu trestního 
řízení nebo pro řízení před soudem podle 
jiných právních předpisů,

j) lékaři Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnost v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem,

k) osoby se způsobilostí k výkonu zdra-
votnického povolání, které jsou zaměstnanci 
orgánů ochrany veřejného zdraví, při výkonu 
státního zdravotního dozoru,

l) osoby se způsobilostí k výkonu zdra-
votnického povolání provádějící hodnocení 
kvality a bezpečí podle tohoto zákona a oso-
by se způsobilostí k výkonu zdravotnického 
povolání provádějící externí klinické audity 
lékařského ozáření podle zákona o specific-
kých zdravotních službách,

m) veřejný ochránce práv v souvislosti 
s šetřením podle jiného zákona tak, aby byla 
zajištěna ochrana citlivých údajů třetích osob,

n) členové delegace Evropského výboru 
pro zabránění mučení a nelidskému či poni-
žujícímu zacházení nebo trestání nebo členo-
vé delegace Podvýboru pro prevenci mučení 
a jiného krutého, nelidského či ponižující-
ho zacházení nebo trestání, a to v rozsahu 
nezbytném pro splnění úkolu vyplývajícího 
z mezinárodních smluv, kterými je Česká 
republika vázána a které upravují činnost 
výboru nebo podvýboru,

o) inspektoři oprávnění k provádění in-
spekcí souvisejících s klinickým hodnocením  

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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humánních léčivých přípravků v  souladu 
s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie upravujícím podrobná pravidla pro pro-
vádění inspekčních postupů správné klinické 
praxe,

p) jde-li o pacientský souhrn, zdravot-
ničtí pracovníci poskytovatele jiného státu 
Evropské unie prostřednictvím příslušného 
národního kontaktního místa, a to za účelem 
poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, 
který se nachází v péči poskytovatele jiného 
státu Evropské unie a o němž je pacientský 
souhrn veden.

Osoby uvedené v písmenech b) až n) si 
mohou pořizovat výpisy nebo kopie zdravot-
nické dokumentace v rozsahu nezbytném pro 
splnění účelu nahlížení.

(3) Osoby získávající způsobilost k výko-
nu povolání zdravotnického pracovníka nebo 
jiného odborného pracovníka a zdravotničtí 
pracovníci uvedení v § 46 odst. 2 mohou do 
zdravotnické dokumentace vedené o pacien-
tovi nahlížet v rozsahu nezbytně nutném pro 
zajištění výuky; to neplatí, jestliže pacient 
nahlížení prokazatelně zakázal.

 Není bez významu, že zákon výslovně 
stanoví, že bez souhlasu pacienta mohou 
nahlížet shora uvedené subjekty do zdra-
votnické dokumentace, pouze je-li to v zá-
jmu pacienta, nebo jestliže je to potřebné 
pro účely vyplývající ze zákona o zdravotních 
službách nebo jiných právních předpisů, a to 
v nezbytném rozsahu. Nezbytný rozsah je 
míněn tak, že pro splnění určitého úkolu pří-
slušným orgánem nemusí být zpřístupněn 
celý obsah zdravotnické dokumentace, ale 
pouze ta část, která odpovídá úkolu, k němuž 
je příslušná osoba nebo orgán kompetentní 
nebo kterým je pověřen. Zejména zdravot-
nická dokumentace psychiatrů, klinických 
psychologů, sexuologů a někdy i všeobecných 
praktických lékařů a praktických lékařů pro 
děti a dorost může obsahovat velmi intim-
ní a důvěrné informace, jež mohou být nad 
rámec toho, co je oprávněn příslušný orgán 
kontrolovat nebo přezkoumávat. Proto tyto 
části zdravotnické dokumentace by ten, komu 
to nepřísluší, neměl ani studovat, ani si z nich 
pořizovat fotokopie. 

Při přípravě zákona o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskyto-
vání č. 372/2011 Sb. se České lékařské 
komoře podařilo prosadit do zákona usta-
novení § 51 odstavec 3 a 4, které zní takto:

(3) Za porušení povinné mlčenlivosti se 
dále nepovažuje sdělování údajů nebo jiných 
skutečností poskytovatelem v nezbytném roz-
sahu pro ochranu vlastních práv v trestním 

řízení, občanskoprávním řízení, rozhodčím 
řízení a ve správním řízení nebo sdělování 
skutečností soudu nebo jinému orgánu, je-li 
předmětem řízení před soudem nebo jiným 
orgánem spor mezi poskytovatelem, popří-
padě jeho zaměstnancem, a pacientem nebo 
jinou osobou uplatňující práva na náhradu 
škody nebo ochranu osobnosti v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb; v této 
souvislosti je poskytovatel oprávněn předat 
soudnímu znalci, znalecké kanceláři, zna-
leckému ústavu, komoře nebo odborníkovi, 
kterého si zvolí, též kopii zdravotnické do-
kumentace vedené o pacientovi za účelem 
vypracování znaleckého nebo odborného 
posudku vyžádaného obhajobou, nebo účast-
níkem v občanském soudním řízení. To platí 
obdobně pro sdělování údajů nebo jiných 
skutečností pro osobu uvedenou v § 64 odst. 1.

(4) Za porušení povinné mlčenlivosti se 
též nepovažuje sdělování údajů nebo jiných 
skutečností zdravotnickým pracovníkem, 
který je členem komory, v nezbytném rozsahu 
pro účely řízení prováděných orgány komory.

Logicky se nabízí otázka, jak je to s opráv-
něním orgánů České lékařské komory nahlí-
žet do zdravotnické dokumentace a pořizovat 
její kopie, zejména v rámci disciplinárního 
řízení, kdy k posouzení oprávněnosti stížnosti 
na odborný postup lékaře – člena komory je 
nezbytné prostudování zdravotnické doku-
mentace pacienta. V některých případech 
se stalo, že poskytnutí kopie zdravotnic-
ké dokumentace bylo komoře odmítnuto 
s odkazem na skutečnost, že není uvedena 
v ustanovení § 65 odstavci 2 zákona o zdra-
votních službách. Nepomohl ani výklad 
náměstka ministra zdravotnictví pro legis-
lativu, působícího v této funkci v době při-
jímání zákona o zdravotních službách, ani 
výklad tehdejšího předsedy legislativní rady  
vlády, dnes náměstka ministra vnitra pro le-
gislativu, že z jiných ustanovení, než je uve-
dený § 65 odstavec 2 zákona o zdravotních 
službách, jasně vyplývá oprávnění komory 
požadovat kopii zdravotnické dokumentace 
při plnění úkolů vyplývajících z kompetence 
komory. Proto komora důrazně připomínko-
vala návrh novely zákona o zdravotních služ-
bách a podmínkách jejich poskytování, který 
se v současné době připravuje, a požadovala, 
aby v předmětném ustanovení bylo právo 
komory nahlížet do zdravotnické dokumen-
tace a pořizovat si její fotokopie při plnění 
kompetencí komory výslovně doplněno, což 
v současném návrhu novely zapracováno je. 

Lze si také povšimnout, že mezi orgány 

oprávněnými nahlížet do zdravotnické 
dokumentace a činit si její fotokopie ne-
jsou uvedeny ani soudy, ani Policie ČR 
či další orgány činné v trestním řízení. 
Při tvorbě zákona o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování se vycházelo 
z toho, že policisté ani soudci by neměli být 
oprávněni bez dalšího vstupovat do zdra-
votnické dokumentace pacientů, a to ani při 
řešení trestních či občanskoprávních případů, 
ale mohou k získání potřebných informací 
využít soudních znalců, kteří oprávnění po-
řizovat si kopii zdravotnické dokumentace 
mají. Samozřejmě, pokud si přeje sám pacient 
v roli žalobce v občanskoprávním řízení nebo 
v roli poškozeného v trestním řízení doplnit 
trestní či občanskoprávní soudní spis o kopii 
zdravotnické dokumentace, může tak sám 
učinit. V těchto případech však nelze zaručit, 
že založí kompletní zdravotnickou dokumen-
taci a nezaloží pouze to, co se mu hodí. 

Lékař, který je žalován o  náhradu 
škody nebo nemajetkové újmy, nebo je 
trestně stíhán v souvislosti s poskyto-
váním zdravotních služeb, je však podle 
zákona oprávněn pořídit si kopii zdravot-
nické dokumentace pacienta, předložit ji 
svému znalci v kompletní podobě, stejně 
tak jako ji předložit například příslušné 
oborové komisi vědecké rady České lékař-
ské komory, aby vypracovala na žádost 
lékaře odborný posudek, který zhodnotí 
správnost či nesprávnost jeho odborného 
postupu.

Několikrát jsem se setkal s tím, že soudce 
nebo policista požadoval předložení kopie 
zdravotnické dokumentace do trestního či 
soudního spisu, aniž k tomu měl výslovný 
písemný souhlas pacienta. Zdravotnickou do-
kumentaci prostě označil jako věc důležitou 
pro trestní řízení nebo jako důkaz, který soud 
požaduje k řádnému objasnění občansko-
právní žaloby, a vyžadoval od poskytovatele 
zdravotní služby, jenž dokumentaci vede, 
její předložení. V těchto případech většinou 
postačilo odkázat na zákon § 65 odstavec 2 
zákona o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování č. 372/2011 Sb. a dopo-
ručit příslušnému policistovi nebo soudci, 
aby potřebné informace získal prostřednic-
tvím soudního znalce a znaleckého posudku. 
Zejména v trestních řízeních došlo někdy 
k případům, kdy policie trvala na předložení 
originálu zdravotnické dokumentace a stalo 
se i to, že násilně vnikla do ordinace a zmoc-
nila se zdravotnické dokumentace proti sta-
novisku poskytovatele. V těchto případech lze 
požadovat, aby postup policie přezkoumala 

PRÁVNÍ PORADNA
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PRÁVNÍ PORADNA

Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
zda byl v souladu se zákonem či nikoliv, pro-
tože zatím konkrétní judikatura, která by 
řešila, zda v poměru speciality je právo zís-
kat věc potřebnou pro trestní řízení, anebo 
právo na zachování důvěrnosti zdravotnické 
dokumentace, zatím k dispozici není. Pokud 
soudce výslovně uloží poskytovateli zdravot-
ní služby, aby předložil kopii zdravotnické 
dokumentace, a nemá k tomu zmocnění pří-
slušného pacienta, je třeba písemně upozor-
nit na povinnou mlčenlivost a na ustanovení  
§ 65 zákona o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování. Pokud přesto soudce 
trvá na fotokopii zdravotnické dokumentace 
a hrozí pokutou, doporučujeme ji předložit 
s tím, že nám písemně potvrdí převzetí ko-
pie zdravotnické dokumentace a současně 
skutečnost, že byl upozorněn, že podle § 65 
zákona o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování č. 372/2011 Sb. není 
soud uveden mezi orgány oprávněnými bez 
souhlasu pacienta nahlížet do zdravotnické 
dokumentace a pořizovat si její kopie, přesto 
však na požadavku pod hrozbou pokuty trval. 
Právo na zapůjčení originálu zdravotnické 

dokumentace mají pouze lékaři správy soci-
álního zabezpečení v rámci posudkové čin- 
nosti – i toto právo je předmětem oprávněné 
kritiky. I v těchto případech by měla postačo-
vat možnost nahlédnout do originálu, který by 
měl zůstat u poskytovatele zdravotní služby, 
a pořídit si fotokopii. 

Pokud tedy k  poskytovateli zdravotní 
služby přichází kontrolní orgán uvedený 
v ustanovení § 65 odstavec 2 zákona o zdra-
votních službách a požaduje nahlédnutí do 
originálu zdravotnické dokumentace (nikoliv 
zapůjčení originálu zdravotnické dokumen-
tace, s výjimkou lékařů správy sociálního za-
bezpečení), pak lze nahlédnutí do originálu 
a  pořízení fotokopie příslušnému orgánu 
umožnit. Již v minulosti jsme uváděli, 
že kontrola ve zdravotnických zaříze-
ních nemusí být sice dopředu hlášena, 
ale pokud není dopředu hlášena, nesmí 
narušit poskytování zdravotních služeb, 
což výslovně uvádí ustanovení § 45 odsta-
vec 3 písmeno c) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách je-
jich poskytování v platném znění. Jestliže 
k tomu oprávněný kontrolní orgán požaduje, 

aby mu poskytovatel zdravotní služby pořídil 
sám kopii zdravotnické dokumentace, není 
poskytovatel povinen provádět fotokopii 
hned na místě, ale je povinen ji za přimě-
řenou úhradu, kterou předem vykalkuluje 
a stanoví, pořídit do patnácti dnů od převzetí 
žádosti. Pokud k tomu oprávněný kontrolní 
orgán požaduje, že si sám provede fotokopii 
zdravotnické dokumentace pacienta, může 
mu to být v rámci průběhu kontroly, která 
nenarušuje poskytování zdravotních služeb, 
umožněno, pokud ovšem je uveden mezi or-
gány oprávněnými k nahlížení a kopírová-
ní zdravotnické dokumentace tak, jak jsou 
uvedeny shora v ustanovení § 65 odstavci 2 
zákona o zdravotních službách. Navíc by měl 
provádět fotokopii pouze těch částí zdravot-
nické dokumentace, které se vztahují k jeho 
kontrolnímu úkolu a  k  jeho kompetenci. 
Pacient má právo pořídit si sám fotokopii 
své zdravotnické dokumentace kompletně, 
nikoliv však kdykoliv si vzpomene, ale bez 
zbytečného odkladu v době, kdy tím rovněž 
není narušeno poskytování zdravotních 
služeb ostatním pacientům nebo jiné nutné 
úkoly poskytovatele zdravotní služby. Pokud 
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ovšem pacient požaduje, aby fotokopii jeho 
zdravotnické dokumentace provedl poskyto-
vatel zdravotní služby a ten je k tomu vyba-
ven, má lhůtu k předání kopie třicet dnů od 
převzetí žádosti. Současně může požadovat 
přiměřenou úhradu, kterou, pokud možno 
předem, vykalkuluje za jeden list provedené 
fotokopie poskytovatelem. 

Připravuje se sice zákon o elektronizaci 
zdravotnictví, ale prozatím platí ustanove-
ní § 55 zákona o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, jež ta-
xativně stanoví, za jakých podmínek lze 
vést zdravotnickou dokumentaci pouze 
v elektronické podobě. Tyto podmínky 
jsou následující:

§ 55 
Zdravotnickou dokumentaci lze vést pouze 

v elektronické podobě za splnění těchto pod-
mínek:

a) technické prostředky použité k uložení 
záznamů v elektronické podobě zaručují, že 
údaje v provedených záznamech nelze doda-
tečně modifikovat; technickými prostředky jsou 
organizačně-technická opatření, informační 
systémy, technické zařízení a vybrané pracovní 
postupy,

b) informační systém, ve kterém je vedena 
zdravotnická dokumentace v elektronické po-
době, eviduje seznam identifikátorů záznamů 
v elektronické dokumentaci pacientů vedené 
poskytovatelem a umožňuje jeho poskytování 
dálkovým přístupem,

c) bezpečnostní kopie datových souborů jsou 
prováděny nejméně jednou za pracovní den,

d) před uplynutím doby životnosti zápisu 
na technickém nosiči dat je zajištěn přenos na 
jiný technický nosič dat,

e) uložení kopií pro dlouhodobé uchování 
musí být provedeno způsobem znemožňujícím 
provádět do těchto kopií dodatečné zásahy; 
tyto kopie jsou vytvářeny nejméně jednou za 
kalendářní rok,

f ) při uchovávání kopií pro dlouhodobé 
uchování na technickém nosiči dat je zajištěn 
přístup k těmto údajům pouze oprávněným 
osobám a je zajištěna jejich čitelnost nejméně 
po dobu, která je stanovena pro uchování zdra-
votnické dokumentace,

g) dokumenty v listinné podobě, které jsou 
součástí zdravotnické dokumentace a které 
vyžadují podpis osoby, jež není zdravotnickým 
pracovníkem nebo jiným odborným pracovní-
kem, musí být převedeny do elektronické podoby 
a v této podobě doplněny doložkou potvrzující 
převedení podepsanou uznávaným elektronic-
kým podpisem osoby, která převod provedla,

h) výstupy ze zdravotnické dokumentace 

lze převést do listinné podoby autorizovanou 
konverzí dokumentů,

i) informační systém, ve kterém je vedena 
zdravotnická dokumentace, musí umožňovat 
vytvoření speciální kopie uložené zdravotnické 
dokumentace ve formátu čitelném a zpracova-
telném i v jiném informačním systému.

V případě, že je zdravotnická dokumentace 
vedena pouze v elektronické podobě, postupu-
je se analogicky při umožnění nahlížet do ní 
a pořizovat si její kopie jako v případě, kdy je 
vedena v listinné podobě. 

Je velmi důležité, aby každý posky-
tovatel zdravotní služby, ať již primární, 
specializované ambulantní, nebo ústavní, 
umožňuje-li to zdravotní stav pacienta, 
zjistil předem jeho stanovisko, komu může 
podávat informace o jeho zdravotním sta-
vu, protože okruh osob, které mohou být 
informovány, si stanoví pacient a informa-
ce nesmí být podávány tomu, koho pacient 
neurčil, dále kdo z jeho blízkých je případ-
ně oprávněn nahlížet do jeho zdravotnické 
dokumentace a pořizovat si její fotokopie 
či výpisky z ní, a která blízká osoba pří-
padně může udělovat zástupný souhlas se 
zdravotními výkony a zákroky u pacienta, 
pokud by se pacient ocitl ve zdravotním 
stavu, který by mu neumožňoval vyslo-
vit informovaný souhlas či nesouhlas se 
zdravotním zákrokem a s poskytováním 
zdravotních služeb. Z toho co pacient určil 
a podepsal, lze pak vycházet, pokud se zdravot-
nické dokumentace nebo její kopie nedožaduje 
sám pacient, ale jeho blízcí. Pokud pak jde 
o osoby, které tak mohou činit bez souhla-
su pacienta, je třeba vždy ověřit, zda jde 
skutečně o zástupce toho či onoho orgánu 
a v případě nejistoty telefonicky ověřit u pří-
slušného orgánu, zda ten či onen pracovník byl 
vyslán na kontrolu s oprávněním nahlížet do 
zdravotnické dokumentace pacientů (pokud 
kontrola nebyla řádně nahlášena způsobem, 
který nebudí pochybnosti) a samozřejmě mít 
přehled, kdo má a kdo nemá v rámci provádě-
ní kontroly ve zdravotnickém zařízení právo 
požadovat rovněž přístup do zdravotnické 
dokumentace pacientů. Pokud poskytova-
tel zdravotní služby nemá jistotu, zda může 
či nemůže osobě, jež se v rámci eventuální 
kontroly dožaduje přístupu do zdravotnické 
dokumentace pacientů, umožnit nahlížení 
do zdravotnické dokumentace a provádění 
fotokopií, lze využít pro jistotu telefonického 
dotazu na právní kancelář České lékařské ko-
mory, kde bude informace poskytnuta. 

JUDr. Jan Mach, advokát

ředitel právní kanceláře ČLK 
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 Naděje v medicíně
10. konference České lékařské komory „Etika a komunikace v medicíně“

3. 12. 2020, 9.30–17.40 hodin
Kongresové centrum Hotel Olšanka 

Táboritská 23, Praha 3

Česká lékařská komora pořádá jubilejní desátý ročník mimořádně úspěšné konference „Etika a komunikace v medicíně“. 
Letošní téma „Naděje v medicíně v etických a psychologických souvislostech“ budou odborníci na sympóziu komunikovat 
v nejširších medicínských, etických nebo psychologických souvislostech.
Naděje v medicíně je stejným dílem důležitá pro pacienta i pro lékaře, její význam je rozhodující pro léčbu samotnou – 
pacient vkládá naději do lékaře a lékař do metod, které používá.
Naděje sama o sobě neléčí, ale její komponenta v léčbě je mimořádně důležitá. Do letošní jubilejní monografie přispělo 
více než 60 předních odborníků, kteří se zabývají problematikou naděje v rámci jednotlivých oborů nebo v kontextu „vše-
obecných témat“, které řeší každý lékař – naděje u chronicky nemocných a umírajících pacientů, naděje jako prostředek 
motivace a mnoho dalších.
Na konferenci vystoupí někteří autoři, které posluchače velmi systematicky problematikou naděje provedou. Účast na 
této akci bude velmi přínosná pro všechny lékaře a zdravotníky, a to bez ohledu na délku praxe nebo specializaci.
Součástí registračního poplatku je monografie „Naděje v medicíně“ v rozsahu téměř 500 stran. Součástí její přípravy byla též 
výtvarná soutěž k tématu. Na konferenci budou také vystavena všechna díla dospělých autorů a výběr z dětských kreseb.

Na konferenci vystoupí zejména tito odborníci:

     
     
     
     
     
     
     
     
          
Organizátoři konference: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Přihlášky a bližší informace na www.lkcr.cz - sekce KURZY ČLK, číslo kurzu: 80/20
Účastnický poplatek 1500 Kč člen ČLK / 2500 Kč ostatní, poplatek včetně monografie

Při platbě na místě je poplatek o 200 Kč vyšší.
Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol 8020

Potvrzení o úhradě registračního poplatku je nutné předložit u registrace.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na sympóziu je přiděleno 6 kreditů dle SP č. 16 ČLK. 

Etika a komunikace 
v medicíně10.10.10.konference ČLK

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

PhDr. David Černý, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
MUDr. Hana Stankušová, CSc.

Mgr. Jaroslav Hořejší
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

prof. MUDr. Vladimír Komárek, DrSc.; MUDr. Barbora Beňová, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
MUDr. František Koukolík, DrSc.
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

In
ze

rc
e 

▲



TEMPUS MEDICORUM    /   ZÁŘÍ 2020 37

 Naděje v medicíně
10. konference České lékařské komory „Etika a komunikace v medicíně“

3. 12. 2020, 9.30–17.40 hodin
Kongresové centrum Hotel Olšanka 

Táboritská 23, Praha 3

Česká lékařská komora pořádá jubilejní desátý ročník mimořádně úspěšné konference „Etika a komunikace v medicíně“. 
Letošní téma „Naděje v medicíně v etických a psychologických souvislostech“ budou odborníci na sympóziu komunikovat 
v nejširších medicínských, etických nebo psychologických souvislostech.
Naděje v medicíně je stejným dílem důležitá pro pacienta i pro lékaře, její význam je rozhodující pro léčbu samotnou – 
pacient vkládá naději do lékaře a lékař do metod, které používá.
Naděje sama o sobě neléčí, ale její komponenta v léčbě je mimořádně důležitá. Do letošní jubilejní monografie přispělo 
více než 60 předních odborníků, kteří se zabývají problematikou naděje v rámci jednotlivých oborů nebo v kontextu „vše-
obecných témat“, které řeší každý lékař – naděje u chronicky nemocných a umírajících pacientů, naděje jako prostředek 
motivace a mnoho dalších.
Na konferenci vystoupí někteří autoři, které posluchače velmi systematicky problematikou naděje provedou. Účast na 
této akci bude velmi přínosná pro všechny lékaře a zdravotníky, a to bez ohledu na délku praxe nebo specializaci.
Součástí registračního poplatku je monografie „Naděje v medicíně“ v rozsahu téměř 500 stran. Součástí její přípravy byla též 
výtvarná soutěž k tématu. Na konferenci budou také vystavena všechna díla dospělých autorů a výběr z dětských kreseb.

Na konferenci vystoupí zejména tito odborníci:

     
     
     
     
     
     
     
     
          
Organizátoři konference: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Přihlášky a bližší informace na www.lkcr.cz - sekce KURZY ČLK, číslo kurzu: 80/20
Účastnický poplatek 1500 Kč člen ČLK / 2500 Kč ostatní, poplatek včetně monografie

Při platbě na místě je poplatek o 200 Kč vyšší.
Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol 8020

Potvrzení o úhradě registračního poplatku je nutné předložit u registrace.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na sympóziu je přiděleno 6 kreditů dle SP č. 16 ČLK. 

Etika a komunikace 
v medicíně10.10.10.konference ČLK

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

PhDr. David Černý, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
MUDr. Hana Stankušová, CSc.

Mgr. Jaroslav Hořejší
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

prof. MUDr. Vladimír Komárek, DrSc.; MUDr. Barbora Beňová, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
MUDr. František Koukolík, DrSc.
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.



TEMPUS MEDICORUM    /  ZÁŘÍ 2020
38

TEMPUS
MEDICORUM

Vy se ptáte, právník odpovídá

Změna pohlaví 
transsexuálních pacientů

Pracuji jako lékař na urologické kli-
nice větší nemocnice. Nyní se k nám ob-
jednal pacient na operaci změny pohlaví 
z muže na ženu. Jaká doporučení musí 
tento pacient mít, jaké podmínky musí 
podle české legislativy splnit? Je někde 
stanoveno, které chirurgické výkony 
jsou povinnou součástí změny pohlaví, 
aby mohl pacient žádat o matriční změ-
nu, a která jsou již nad tento rámec? 

Problematika změny pohlaví je řešena 
v  první řadě samostatným ustanovením  
§ 29 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zá-
koníku, v platném znění, podrobně je po-
tom upravena ustanoveními § 21–23 zákona  
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, v platném znění, právě zde jsou 
stanoveny podmínky, které musí žadatel 
o chirurgickou přeměnu před vlastní ope-
rací splnit.

Dle definice obsažené v odst. 1 citova-
ného § 29 občanského zákoníku: „Změna 
pohlaví člověka nastává chirurgickým zákro-
kem při současném znemožnění reprodukční 
funkce a přeměně pohlavních orgánů. Má se 
za to, že dnem změny pohlaví je den uvedený 
v potvrzení vydaném poskytovatelem zdra-
votních služeb.“ Definice obsažená v usta-
novení § 21 odst. 1 zákona o specifických 
zdravotních službách je mírnější, protože 
jako podmínku změny nevyžaduje přemě-

nu pohlavních orgánů: „Změnou pohlaví 
transsexuálních pacientů se pro účely to-
hoto zákona rozumí provedení zdravotních 
výkonů, jejichž účelem je provedení změny 
pohlaví chirurgickým zákrokem při součas-
ném znemožnění reprodukční funkce. Trans- 
sexuálním pacientem se rozumí osoba, u níž 
je trvalý nesoulad mezi psychickým a těles-
ným pohlavím (dále jen porucha sexuální 
identifikace).“

Jako podmínky provedení chirurgických 
výkonů stanoví zákon o specifických zdra-
votních službách jednoznačně stanovenou 
poruchu sexuální identifikace a prokázanou 
schopnost žít trvale jako osoba opačného 
pohlaví, tzv. Real Life Test, respektive Real 
Life Experience. Pokud pacient v minulosti 
uzavřel manželství nebo registrované part-
nerství, musí prokázat zánik těchto svazků. 
Zákon zde předvídá i možnost obdobného 
svazku, který by byl uzavřen v cizině. Dal-
šími podmínkami je věk minimálně 18 let, 
písemná žádost a kladné stanovisko odborné 
komise.

Zákon připouští i možnost provedení 
chirurgické změny pohlaví osobě s ome-
zenou svéprávností a stanoví zvláštní pod-
mínky takového výkonu, kde je navíc nut-
ná i písemná žádost opatrovníka pacienta 
a souhlas soudu. Provedení změny pohlaví 
pacientovi, který je ve výkonu vazby, tres-
tu odnětí svobody, zabezpečovací detence 
nebo v  ochranném léčení, bylo původně 
vyloučeno, změna nastala až novelou zákona 
o specifických zdravotních službách prove-
denou zákonem č. 202/2017 Sb. s účinností 
od 1. 11. 2017.

Ustanovení § 22 zákona o specifických 
zdravotních službách je věnováno projedná-
ní žádosti pacienta odbornou komisí ustave-
nou Ministerstvem zdravotnictví ČR, určuje 
složení komise, pravidla projednání žádostí 
a specifikuje vystavované dokumenty. Slo-
žení komise je přesně specifikováno, tvoří 
ji zdravotnický pracovník z Ministerstva 
zdravotnictví, lékaři se specializovanou způ-
sobilostí v oborech sexuologie (či se zvláštní 
odbornou způsobilostí v oboru sexuologie), 
psychiatrie, endokrinologie a diabetologie, 
urologie nebo gynekologie a porodnictví, 
klinický psycholog a právník. 

Žádost pacienta nebo zákonného zástup-
ce pacienta se předává ministerstvu spolu 
se souhlasným stanoviskem ošetřujícího 

lékaře z oboru sexuologie a je poté projed-
nána do tří měsíců. Každý žadatel o změnu 
pohlaví je na zasedání, při kterém odborná 
komise projednává jeho žádost, přizván a je 
s ním veden rozhovor. Povinnou součást 
projednání představuje podání informace 
pacientovi o povaze zdravotního výkonu, 
jeho trvalých následcích a možných rizicích. 
Pacient má možnost klást doplňující otázky, 
a když potvrdí, že informacím porozuměl 
a jeho rozhodnutí je dobrovolné, podepí-
še on i členové komise záznam o podání 
informace.

Komise ověřuje splnění všech podmínek 
pro provedení příslušných chirurgických vý-
konů, které jako jediné jsou v průběhu terapie 
transsexuálních pacientů (Male to Female 
i Female to Male) považovány za nevratné. 
Veškerá předchozí terapie včetně hormonální 
je chápána jako kompletně nebo částečně 
vratná, a z toho důvodu může probíhat i před 
dovršením 18 let věku. Je-li diagnóza ověřená 
a nesporná, podaří se mnohdy i v mladším 
věku podávat blokádní terapii, která zamezí 
rozvoji fyzických změn příslušných k pohlaví, 
s nímž se pacient neztotožňuje.

Součástí kritérií, která komise pova-
žuje za nepodkročitelná, je i  trvání Real 
Life Testu minimálně po dobu 12 měsíců, 
kdy pacient musí v nové roli žít ve všech 
oblastech svého života, stejnou dobu musí 
minimálně trvat hormonální terapie. Jako 
součást zvládnutí Real Life Testu je komisí 
vyžadováno i neutrální jméno. 

V průběhu procesu změny pohlaví tak 
v souladu s ustanovením § 72 odst. 5 zá-
kona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvise-
jících zákonů, v platném znění, proběhne 
dvojí změna jména a příjmení, nejprve na 
neutrální a poté na jiné po dokončení léč-
by. Podkladem pro tyto změny je potvrzení 
ošetřujícího sexuologa. Použití neutrálního 
jména jako jména přechodného je dle zá-
kona právním nárokem žadatele. Změna 
jména a příjmení na konečné odpovídající 
získanému pohlaví je již povinná přímo ze 
zákona. Pokud osoba o změnu sama nepožá-
dá, změní koncovku příjmení matriční úřad 
sám a dá podnět soudu, který poté rozhodne 
o určení jména.

Dalším zákonným požadavkem, jehož 
naplnění je komisí kontrolováno, je splnění 
podmínky, že pacient je svobodný, nebo v pří-
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padě, že uzavřel manželství či registrované 
partnerství, toto bylo ukončeno. Pacienti 
předkládají komisi ověřenou kopii pravomoc-
ného rozsudku. Pro případ, že by pacient žijící 
v manželství či registrovaném partnerství 
podstoupil změnu pohlaví v cizině, stanoví 
ustanovení § 29 odst. 2 občanského zákoní-
ku, že toto dnem změny pohlaví zaniká. Je-li 
pacient rodičem nezletilého dítěte, je součástí 
procesu fakultativně i rodinná terapie, která 
dětem pomůže se s přeměnou pohlaví jedno-
ho z rodičů snáze vyrovnat.

Pokud všichni členové komise vysloví 
souhlas, je vydáno kladné písemné stanovis-
ko, které poté pacient obdrží a je podkladem 
pro další kroky v procesu přeměny, tj. pro-
vedení chirurgických zákroků. Bez tohoto 
dokumentu není možné pacienta přijmout 
k provedení operace. Čekací lhůty na ope-
race bývají v řádu několika měsíců, proto 
se pacienti často na konzultace objednávají 
dříve a nezřídka přicházejí na komisi již se 
záhy domluveným termínem operace. Tento 
postup není vyloučen, o to důležitější je 
však vlastní kontrola kladného stanoviska 
komise před provedením zákroku. Platnost 
stanoviska je komisí stanovena na dva roky, 
do té doby musí pacient zahájit operativní 
přeměnu pohlaví; doporučuji tedy ověřit, že 
předložené stanovisko je platné. Pokud by 
jeho platnost uplynula, k čemuž výjimečně 
z osobních či zdravotních důvodů dochází, 
musí se pacient znovu dostavit ke komisi.

Konečně ustanovení § 23 citovaného 
zákona jako podmínku provedení změny 
pohlaví určuje písemný souhlas, který musí 
pacient dát ještě bezprostředně před započe-
tím provádění změny pohlaví. Informovaný 
souhlas, který je součástí poučení pacienta 
odbornou komisí a který pacient stvrzuje 
svým podpisem na komisi, není pro tento účel 
dostatečný. Je třeba vlastní souhlas s prove-
dením chirurgického výkonu před operací. 
Jedná se o jednu z mála výjimek, kdy je pí-
semná forma souhlasu ze zákona povinná. 

Kdyby poskytovatel provedl paciento-
vi chirurgickou změnu pohlaví v rozporu 
s uvedeným postupem, tedy bez písemné 
žádosti pacienta nebo kladného stanoviska 
odborné komise, dopustil by se přestupku 
dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. c) bod 3. 
zákona o specifických zdravotních službách, 
v platném znění. U žadatelů s omezenou 
svéprávností je navíc přestupkem dle § 90 
písm. d) bod 2. citovaného zákona i nespl-
nění dalších náležitostí u těchto pacientů. 
Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do 
výše 300 000 Kč. 

Cílem transsexuálních pacientů však 
není jen připodobnění jejich těla opačnému 
pohlaví, ale zejména také matriční změna 
pohlaví. Pokud se transsexuální osoba roz-
hodne požádat o přeměnu pohlaví a pod-
stoupí příslušnou léčbu, pak po provedené 
operaci může požádat o změnu zápisu jména, 
příjmení a pohlaví v matrice podle zákona  
č. 301/2000 Sb. v platném znění. Svoji žádost 
musí doložit potvrzením odborného lékaře 
z oboru sexuologie o ukončení léčby pro změ-
nu pohlaví, na kterém je rovněž uveden den 
provedení změny. V matrice je pak v souladu 
s ustanovením § 17a tohoto zákona ve sloupci 
„dodatečné zápisy a změny“ zapsána změna 
jeho pohlavní příslušnosti. Provedená právní 
změna však nemůže mít zpětné účinky, půso-
bí tzv. ex nunc. Také ustanovení § 29 odst. 2  
občanského zákoníku jednoznačně deklaruje, 
že změna pohlaví nemá vliv na osobní stav 
člověka, ani na jeho osobní a majetkové po-
měry. Podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, 
v platném znění, dojde ke změně příslušného 
identifikátoru pohlaví v rodném čísle.

Po vstupu zákona o specifických zdravot-
ních službách v účinnost vydalo k bližšímu 
provedení zákona Ministerstvo zdravotnictví 
doporučený postup při provádění chirurgic-
kých zákroků směřujících ke změně pohlaví 
u transsexuálních pacientů č. 29991/2012. 
V předpise jsou specifikovány prováděné chi-
rurgické zákroky, dokumenty vyžadované 
komisí a vyjmenovány relativní a absolutní 
kontraindikace provedení chirurgických 
výkonů. Přílohou doporučeného postupu je 
vzorový informovaný souhlas pacienta.

Chirurgické zákroky prováděné žadate-
lům jsou následující:

Female to Male: mastektomie (redukč-
ní mammaplastika), hysterektomie, obou-
stranná ovariektomie, metaidoioplastika, fa-
loplastika, scrotoplastika a urethroplastika.

Male to Female: orchiektomie, penek-
tomie, vaginoplastika, klitorideoplastika 
a labioplastika.

Pro právní, tj. matriční, změnu pohlaví 
jsou nezbytné zákroky ukončující plodnost, 
tedy hysterektomie nebo orchiektomie. Vět-
šina zákroků je hrazena z veřejného zdravot-
ního pojištění, případné kosmetické a jiné 
výkony si již pacienti musejí hradit sami.

Počet osob žádajících o změnu pohlaví 
v České republice stále narůstá. Z připoje-
né tabulky vyplývá, že po vzniku centrální 
odborné komise v průběhu roku 2012 (do 
té doby existovaly komise při nemocni-
cích provádějících zákroky) za první celý 

rok její činnosti, tj. 2013, podalo žádost 47 
osob, zatímco v posledním ukončeném roce,  
tj. 2019, to bylo již 157 pacientů.

V Evropě i ve světě je řada aspektů změny 
pohlaví transgender osob předmětem kriti-
ky, ať už je to nutnost ukončení plodnosti, 
chirurgických zákroků jako takových, nut-
nost ukončení manželství / registrovaného 
partnerství, existence komisí apod. Cílem 
některých je dosáhnout úřední změny pohlaví 
bez nutnosti jakékoliv zákroky podstoupit. 

Pod vlivem společenského vývoje a v ne-
malé míře i judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva, například v případech Rees 
vs. Spojené království, 1986, Goodwin vs. 
Spojené království, 2002, Hämäläinen vs. 
Finsko, 2014, A. P., Garçon a Nicot vs. Fran-
cie, 2017, S. V. vs. Itálie, 2018 a jiných, řada 
států od těchto požadavků ustoupila. 

Česká republika není ve snaze o zohled-
nění společenských změn výjimkou a i zde 
se příslušná změna legislativy do budoucna 
připravuje. V loňském roce se problematikou 
zabýval rovněž Nejvyšší správní soud ČR. 
Rozsudkem č. j.: 2 As 199/2018 – 37 ze dne 
30. 5. 2019 zamítl kasační stížnost, kterou 
se žalobce domáhal administrativní změ-
ny pohlaví na neutrální, eventuálně ženské 
s odůvodněním, že společnost není připrave-
na rozvolnit dosavadní pravidla určující její 
strukturu a fungování, tedy i binaritu a „ob-
jektivitu“ právního pohlaví a soud nebude 
změnu náhledu svou judikaturou urychlovat.

JUDr. Silvie Kunertová

právní kancelář ČLK 

Hledáme: 

Vedoucí lékař/ka PET/CT
Lékař/ka PET/CT
Požadujeme: 
■ atestace v oboru nukleární medicína
■ praxe PET/CT výhodou
Nabízíme: 
■ nadstandardní mzdové ohodnocení
■ možnost zkráceného úvazku
■  možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu – 

zajištění stáží na pracovištích PET/CT a NM v ČR
■  možnost práce na oddělení NM Chrudimské nemocnice 

na ostatních modalitách NM
■  zaměstnanecké bene� ty (6 týdnů dovolené, 4 sick days, 

příspěvek na penzijní připojištění a další)
■ práci u největšího zaměstnavatele v Pardubickém kraji
■ nástup dle dohody
Více informací
na www.nempk.cz/kariera nebo 466 013 301
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V mnohých ženách lékařkách 
to stále vře
Reaguji na rozhovor s JUDr. Anetou Stierankovou v Medical Tribune pod titulkem „V mnohých ženách 
lékařkách to vře“, který se zabýval přístupem k ženám v medicíně. Problematika žen v medicíně a zejména 
v chirurgii mne zajímá již několik let. Paní doktorka prezentuje názory mladých kolegyň lékařek na jejich 
diskriminaci v českých nemocnicích. 

NAPSALI JSTE

Prosím, aby v úvodu mých úvah bylo 
čtenáři úplně jasno. Kultivovaný člověk, či 
dokonce vedoucí pracovník (primář), má 
učit a vychovávat mladé lékařky a lékaře 
nejen k odborné profesionalitě, ale i v rovi-
ně morální, tedy jak se chovat k nemocným 
i ke spolupracovníkům. Nazývat kolegyně 
slepicemi, nesvéprávnými holkami, mít 
oplzlé vtípky a sexuální poznámky považuji 
jednoznačně za odsouzeníhodné. Prosím 
proto, aby to měli čtenářky a čtenáři ná-
sledujícího textu na paměti. Stejně tak jako 
to, že každý jev má svůj obsah a formu. Chci 
mluvit o obsahu, ne o formě, k níž jsem se 
výše vyjádřil. Obsah považuji za prioritní.

Jistě lze každý negativní jev více či 
méně dramaticky popsat. Podle mého názo-
ru však, chceme-li se mu opravdu věnovat, 
musíme pátrat po jeho příčinách a lze-li je 
odstranit, snažit se o to.

Že k diskriminaci na určitých odděle-
ních dochází, je fakt, bohužel žádná novin-

ka, nad kterou by člověk seděl „s otevřenou 
pusou“, jak píše paní doktorka. Například 
průzkum žen v chirurgii u nás prokázal, že 
45 procent žen mělo při přijímacím poho-
voru pocit jistého znevýhodnění, později 
v zaměstnání to bylo ještě 28 procent.

Celou problematiku lze rozdělit na 
situaci, kdy je kandidátka či kandidát při 
přijímacím pohovoru, a na situaci, kdy je již 
členem pracovního kolektivu. Při přijíma-
cím pohovoru pracovník, který hovor vede, 
kromě přiloženého životopisu o kandidáto-
vi často nic jiného neví. Teprve při pohovo-
ru zvažuje vhodnost jeho přijetí. Jinak by 
přijímací řízení mohl zvládnout i počítač. 
Přitom přece nepřijímá robota, ale lidskou 
bytost, a snaží se dozvědět o ní víc, než v ži-
votopisu uvedla. Má, či nemá právo se ptát 
na užívanou medikaci (například antide-
presiva)? Je vhodné se ptát, bez ohledu na 
pohlaví kandidáta, zda má děti, nebo by je 
v průběhu postgraduálního výcviku chtěl/a  
mít, zda je kuřák atd.? Možná by někteří 
viděli jako správné formulovat otázky do 
jakéhosi manuálu, který by objasnil, na co 
se ptát a co je zapovězeno. Že je zdravotní 
prohlídka odhalující zdravotní postižení 
povinná, víme. Že toto zdravotní postižení 
nemůže být příčinou diskriminace podle 
níže uvedeného zákona, se z článku paní 
doktorky dozvídáme.

Autorka chtěla, jak se zmiňuje, psát 
o diskriminaci z právního pohledu a cituje 
zákon, jenž říká, že přímou diskriminací se 
rozumí takové jednání včetně opomenutí, kdy 
se s jednou osobou zachází méně příznivě, 
než se zachází nebo zacházelo, nebo by se 
zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné si-
tuaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, 
náboženství, pohlaví, sexuální orientace, 
věku, zdravotního postižení, náboženského 
vyznání, víry či světového názoru…

Může přijímající osoba podle tohoto 
zákona diskriminovat mladého lékaře ka-
tolíka, který považuje za hřích přerušení 

těhotenství a na základě své víry (ta se přece 
u věřícího promítá do způsobu jeho života) 
odmítá interrupce a chce pracovat na gy-
nekologicko-porodnickém oddělení? Nebo 
lékaře svědka Jehovova, jenž chce pracovat 
na chirurgii, a přitom odmítá manipulaci 
s cizí krví? Představme si situaci, kdy při 
přijímacím pohovoru jsou další, z pohle-
du přijímajícího stejně kvalitní kandidáti, 
ateisté… A jiný příklad: bereme, či nebere-
me v úvahu při výběru vhodného pacienta 
k transplantaci a současném nedostatku 
orgánů jeho věk? Tolik k zákonu o diskri-
minaci a medicíně.

Jak je to ale s další diskriminací podle 
pohlaví u přijímacího pohovoru? Zde přece 
zákon jasně nepřipouští diskriminaci, po-
dobně jako ve výše uvedených případech. 
Proč tedy dávají vybírající přednost mužům 
a diskriminují ženy, přičemž porušují zá-
kon? Paní doktorka správně píše, že v ne-
mocnicích je nedostatek lékařů. Jak ale 
víme, přesto musíme se svým kolektivem 
zajistit v nepřetržitém provozu péči o ne-
mocné, často porušujíce další zákon, a to 
zákon o přesčasové práci. Možná nevíme, 
že pracovní neschopnost je u žen vyšší než 
u mužů a je podle ÚZIS dlouhodobě delší 
o 4 až 5 dní. Tedy za rok prakticky o jeden 
pracovní týden. Možná také nevíme, že křiv-
ky pracovní neschopnosti mužů a žen se od 
sebe nejvíce vzdalují právě u mladých. Ve 
věkových skupinách 25–29 a 30–34 o 12 dní!  
Pro zajímavost – výrazný je rozdíl v žádos-
tech o ošetřování člena rodiny. Podle Čes-
ké správy sociálního pojištění bylo takto 
v lednu letošního roku (před koronavirem) 
v naší zemi proplaceno ženám 248 884 dní, 
zatímco mužům pouze 74 185. O tom, že 
například v chirurgii jde na rodičovskou 
dovolenou pouze 1,8 procenta mužů, už 
není třeba ani psát. Pro vedoucího, který 
kandidáty přijímá, není ani tak podstatná 
příčina absence jako fakt, že pracovník na 
pracovišti nebude.
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Samozřejmě, zákon o  diskriminaci 
k tomu nemůže přihlížet. Kdo k tomu ale 
přihlížet musí, je člověk, který kandidáty 
při nedostatku lékařů přijímá. Ten zpravi-
dla musí zajistit noční a víkendové služby 
celoročně… Výpadek jednotlivce zejména 
v  malých nemocnicích pak vytváří stre-
sové situace. Tím se liší zdravotní služba 
od služby právní. Vedoucí pracovníci také 
zvažují (zůstanu u chirurgie, kterou dů-
věrně znám), komu umožnit další výcvik, 
samozřejmě mimo tu jeho část, která je 
k atestaci povinná. Cvičit ale dále ty, kteří 
plánují opustit oddělení či kliniku na rok, 
dva nebo tři? Může jít také například o plá-
nované opuštění pracoviště odchodem do 
ciziny. Kdyby bylo těch výukových možností 
neomezeně, proč ne? Ale cvičit na klinice 
například v transplantacích člověka, který 
plánuje odejít? V malé nemocnici to může 
být složitější operace střeva či žaludku. 

Vše jsou to pouze příklady. Vnímám 
možnou námitku, že i  mladý muž může 
nečekaně onemocnět a být dlouhodobě prá-
ceneschopný. Ale jak s absencí pro dlouho-
dobou nemoc, tak například s těhotenstvím 
musíme pracovat na principu pravděpodob-
nosti. Jistě, do budoucnosti člověka nevi-
díme, ale statistiky máme a nic jiného při 
posuzování toho, co přijde, není. Ostatně 
jak víme, mnohé, často různé medicínské 
postupy ve stejné věci mezi sebou soupeří 
na základě pravděpodobnosti očekávaného 
optimálního výsledku. Při nedávném roz-
hovoru s pacientkou, soudkyní okresního 
soudu, jsem se ptal, jak oni vnímají nástup 

nové mladé soudkyně. Zcela otevřeně mi 
řekla, že raději vidí soudce. U ženy se osa-
zenstvo bojí, že nastupující kolegyně brzy 
otěhotní a její práce pak bude rozdělena 
mezi ostatní. Takže v tomto si je uvažování 
právníků a lékařů podobné!

Opět si laskavého čtenáře dovoluji 
upozornit, že odsuzuji nevhodnou formu 
projevu některých kolegů, ale snažím se 
pochopit obsah jejich rozhodnutí. 

Nyní ke vztahům na pracovišti. Mezi, tu-
ším, čtyřiadvaceti publikovanými negativ-
ními zkušenostmi mladých lékařek v článku 
jsem nalezl pouze jedinou, kdy si kolegyně 
svým chováním vynutila respekt mužského 
okolí. Věřím, že mezi českými lékařkami ale 
není jediná. V jistém pohledu jde přece vždy 
o harassment, ať už slovní nebo kontakt-
ní. Kolegyně pracující na chirurgii doslova 
píše: „Někteří kolegové si občas sáhli, to 
jsem okamžitě řešila na místě důrazným 
upozorněním a pomohlo to.“ Sám si takto 
představuji důstojnost člověka. Možná se 
mýlím. Už ale pan prezident Masaryk ří-
kal „nebát se a nekrást“. Chápu argument 
strachu, ale medicína vyžaduje od lékaře 
i lékařky mnohdy větší odvahu než jenom 
něco oprávněného říct, byť nadřízenému. 
Někdy přece rozhodujeme i o bytí a nebytí 
člověka. Stěžuje-li si hollywoodská hereč-
ka po třiceti letech na nevhodné sexuální 
chování režiséra, kterého nedávno dopadli 
a v jehož filmech hrála, nepřemýšlím pouze 
o jeho morálce, ale i o její…

To, že vedoucí upřednostní při dalším 
výcviku (mimo povinného) spíše muže, 

vychází podle mne z podobných úvah jako 
při přijetí. Obává se, že odborný růst bude 
těhotenstvím přerušován. Mluvím-li jako 
chirurg, při nedostatečné možnosti naučit 
všechny všemu (není dost pacientů), je 
třeba koncentrovat další výcvik pouze na 
několik jedinců. Základ a atestaci potře-
bují všichni, byť to tak není všude na světě. 
Ostatně je zajímavé, že ženy jsou možná 
v dotazníkových akcích nespokojené, ale 
na vedoucí místa se jim později – těm, které 
jsou starší, děti už vychovaly a jsou na do-
statečné odborné úrovni – jít nechce. Tam 
by rozhodovaly a tím pádem i přijímaly další 
kolegyně a kolegy. Atestovaných, a tedy plně 
kvalifikovaných lékařek máme v zemi dost, 
primářek však málo. V chirurgii ze 106 pri-
mariátů vedou ženy pouze tři. I v pediatrii, 
která je typickým ženským oborem, je na  
90 lůžkových odděleních pouze 24 pri-
mářek, ani zde to neodpovídá počtu žen 
v oboru. Možná se dozvíme proč. Že by byla 
většina výběrových komisí proti ženám za-
ujata? Nebo ženy samé nemají o vedoucí 
místa zájem? 

Výše uvedené není namířeno proti že-
nám. Sám jsem šťastně 54 let ženatý, mám 
tři dcery. Mojí první přednostkyní a výbor-
nou učitelkou chirurgie byla také žena. Na 
klinice je dnes více než třetina žen. Kliniky 
ale, na rozdíl od malých nemocnic, nedo-
statkem lékařů netrpí. Chtěl jsem pouze 
ukázat příčiny možné i reálné diskriminace. 
(Mainstream mi to bude určitě vytýkat.) 
Napadá mne, jak by to bylo s  tím naším 
zákonem dříve. Když se potápěl v roce 1912 
Titanic, důstojníci pod pohrůžkou zbraně 
bránili mužům nastupovat do záchranných 
člunů a dávali přednost ženám. Dnes by je 
asi kterýkoliv muž mohl žalovat, odvolávaje 
se na zákon citovaný paní doktorkou. Ne-
vnímáme v tomto případě rozpor morálky 
a dnešního práva. A to šlo o život! Pohled 
právníka se liší od pohledu praktika.

Protože autorka diskutovaného pří-
spěvku je právnička, zůstaňme u právních 
předpisů. Jejich dodržováním by ale mohlo 
dojít k chaosu v naší nemocniční síti. Na 
českých chirurgických odděleních byl při 
průzkumu průměrný počet přesčasových 
hodin lékaře 812 za rok. Zákoník práce 
povoluje 416 hodin. Ani ministryně práce 
a sociálních věcí přes upozornění neposlala 
do nemocnic hloubkovou kontrolu. Možná 
i právníci budou vědět proč. Jde podle mého 
o střet reality a zákona. My lékaři to víme 
již dlouho. 

Pavel Pafko
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Pohádka o očkování 
(Podobnosti s žijícími osobnostmi a institucemi jsou čistě náhodné.)
Bylo nebylo… 
Dva mladí lidé se na začátku příběhu asi měli rádi a narodilo se jim dítě. Stalo se to v roce 2012. Problém 
se ale dostavil nezvykle brzo, maminka odmítla očkování a souhlasila, bůhvíproč, jen s očkováním proti 
tetanu, čímž bylo nabouráno zvyklé očkovací schéma.

NAPSALI JSTE.

Pak se rodiče zcela rozešli a alternativní 
názor matky vedl k tomu, že dítě dále nebylo 
očkováno vůbec. Do úpravy styku s dítětem, 
vlivu na jeho výchovu a zdravotní péči vstou-
pil soud, který stanovil, že i když matka s oč-
kováním nesouhlasí, může být dítě očkováno 
tak, aby bylo chráněno před nemocemi, proti 
kterým chrání základní povinné očkování.

Krátce poté matka změnila pediatra. Sice 
se jednalo o lékaře působícího asi 60 km od 
jejího bydliště, zato však mediálně známého 
alternativními postoji v léčbě a prevenci, to 
ostatně inzeruje i na svých stránkách. Ma-
minka měla představu homeopatického oč-
kování, což jí slíbeno údajně nebylo, zato bylo 
dítě pro jistotu na ochranu před zhoubným 
očkováním homeopaticky premedikováno. 
Následně byla aplikována jednak věku ne-
příslušná vakcína, jednak byly vakcíny apli-
kovány v nepříslušných intervalech. 

Otec pojal podezření, že s očkováním by 
mohlo být něco v nepořádku, a jsa lékař, sám 
odebral dítěti krev na vyšetření protilátek 
antigenů obsažených v aplikovaných vakcí-
nách. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, 
že protilátky jsou negativní, jejich hodnota 
mizivá, neprotektivní. 

Otec se dotázal více odborníků na jejich 
názor a dostalo se mu prakticky stejných od-
povědí ve smyslu, že: 

Vakcína nebyla vůbec aplikována, nebo:
vakcína byla neúčinná, nebo:
vakcína byla aplikována nesprávně, nebo:
dítě má závažný imunodefekt, nebo:
dítě je tzv. neodpovídač. 
A  tak otec nechal zpracovat posudek 

soudním znalcem. Závěr byl: postup non lege 
artis. Stížnost byla na světě, psal se rok 2015. 

Mohlo by se zdát, že případ je jasný, ale 
teorie je šedivá a strom života košatý a zelený. 
Jednání o stížnosti byla velmi složitá.

Mezitím případ pokročil. Dítě bylo řádně 
očkováno v očkovacím centru a některé z nás 
vůbec nepřekvapí, že sérokonverze najed-
nou byla promptní a dostatečná. Chtělo by 
se věřit, že nyní muselo být jasno i těm, kte-
ří byli ochotni vsadit na mizivou možnost 

imunodeficience dítěte (které nebylo nikdy 
vážněji nemocné), či na jeho záhadnou neod-
povídavost na vakcíny, nebo že vakcíny jsou 
jaksi defektní… Ale chyba lávky!

Ve hře je ještě jedna nuance na dokreslení 
celkového obrázku. Matka by dítě ráda dala do 
školky. Jak mnozí ví, ke vstupu do kolektivu je 
vyžadováno potvrzení, že dítě je řádně očko-
váno. Pan doktor takové potvrzení obratem 
vydal, ač prokazatelně tou dobou očkování 
splněno nebylo, chyběla jedna dávka. Nástup 
do kolektivu „zhatil“ až otec. Následovala řada 
vyjádření, že očkování prokazatelně nebylo 

dostatečné, že skutečně chyběla jedna dávka 
očkování a potvrzení o možnosti nástupu 
do školky bylo vydáno protiprávně. Ani tato 
jasná věc nikoho moc nevzrušila…

Dále se jednalo na půdě cechu a  bylo 
rozhodnuto o nutnosti zpracování dalšího 
odborného posudku s nadějí, že bude možno 
rozhodnout.

K velkému překvapení vyžádaný posu-
dek konstatuje řadu závažných pochybení,  
např. vadnou a hrubě nedostatečnou úroveň 
dokumentace pana doktora, jenž kupříkladu 
dokumentaci neoznačuje ani jménem a ro-
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NAPSALI JSTE.

Smutno je mi, smutno je mi... 
(Z posledních článků o dohodovacím řízení.)
Když hned po vzniku lékařské komory vláda „zařídila“, aby se lékařský stav rozdělil na privátní lékaře 
a lékaře zaměstnance, bral jsem to jako prozřetelnost politiků. Rozděl a panuj, to platí již po tisíciletí. Oč 
těžší by to s námi měli, kdybychom byli jednotní. ČLK na to přistoupila z mého pohledu velmi ochotně. 
Nejvyšší vedení stavovské komory mi ústně vysvětlilo, že jde o politické rozhodnutí, a naše lvíče přišlo 
o první zuby. Tehdy komoru vedli lidé s politickými ambicemi a starost o kolegy zjevně nebyla prioritou.

Co ale vede vzdělané jedince k tomu, aby 
dál drolili i ten zbytek hmoty, která by mohla 
(a měla!) prosazovat a bránit vedle úrovně 
a kvality lékařské péče i kvalitu a úroveň lé-
kařského života? To spolu přece souvisí. Vždyť 
naše lvíče jen nadále zbavují dentice. Vím, že 
existují v ČLK další sdružení lékařů jako SAS, 
praktici, gynekologové a další. Již ale nevím, 
proč se kolegové ani v případě dohodovací-
ho řízení alespoň na čas nespojí na stejném 
konci příslovečného lana. Je to snad pocit 
zneuznání oboru, osobní antipatie, potřeba 

zviditelnění? Na řešení těchto problémů je 
prostor uvnitř komory, která ale musí nave-
nek vždy působit jako monoblok. Současný 
stav s „bezkomorovými“ jednáními škodí nám 
všem, a tak přeneseně i pacientům. Prospívá 
jen druhé straně. A té o spokojené zdravot-
níky opravdu nejde. Na barvě vlády nezáleží.

Proti činnosti ČLK mám také některé 
výhrady, ale vím, že já bych to lépe neudělal. 
Tak proč vedení neusnadnit péči o nás? Kvůli 
lékařským ideálům a empatii s nemocnými 
jsme snadno vykořisťovatelní. Proto velká 

chvála i za tu odborářkou činnost. Protože 
než si ji ČLK také vzala za svou, stala se z nás 
zneuznaná, podváděná a podhodnocená sorta 
lidí. 

Ani jeden z nás se bez pomoci druhých 
oborů v péči o své pacienty neobejde. Proč 
tedy nespolupracovat a nepomáhat si, i když 
jde jen o nás a nikdo jiný než my to nezmění?

(Kéž mi pan Vlasta Rédl odpustí zneužití 
jeho písně v titulku.)

MUDr. Robert Remeš, 

soukromý ambulantní specialista, Chrudim

kem narození dítěte, zápisy nesignuje, neudá-
vá správný název vakcíny, očkuje věku nepří-
slušnou vakcínou, v nepříslušných termínech, 
zápisy jsou kusé, nečitelné a nedostatečné, 
není stanoven individuální plán očkování, 
neuvádí žádné relevantní kontraindikace oč-
kování, nerespektuje SPC, a tedy že očkování 
je nesprávně provedeno. Otázku sérokon-
verze komise pomíjí s tím, že její posouzení je 
mimo její odbornost. Přesto na závěr posudku 
je postup lékaře kvalifikován jako lege artis. 
Lékař je vyviněn složitou rodinnou situací 
pacienta?!

V pohádce mezitím přibývaly další po-
sudky věhlasných osobností. V drtivé většině 
případů vyznívají tak, že očkování nebylo pro-
vedeno buď vůbec, nebo rozhodně nesprávně. 
Vyskytly se ovšem i posudky opačné, naštěstí 
jsou ve velké menšině. 

Místy se pohádka mění na thriller, a to 
ostouzením některých osob na síti a jejich 
zastrašováním obskurním mezinárodním 
soudem… Obhájci prakticky neobhajitelného 
vystupují agresivně. Podporu jim poskytuje 
odborník údajně známý v zahraničí, tvrdící že: 

Pan doktor postupoval správně a v zájmu 
dítěte, kdo to nevidí, je zaslepen, protože: 

Očkování provedené v centru pro očko-
vání infekční kliniky bylo hrubě nesprávné 
a poškozující.

Dítě bylo odběry protilátek tak traumati-
zováno, že tento odborník dokonce o své újmě 

obvinil otce z týrání vlastního dítěte a podal 
trestní oznámení.

Hladina protilátek proti vakcinačním an-
tigenům nemá žádnou váhu, jelikož i když je 
negativní, dítě je chráněno.

On jediný dítě vyšetřil, přičemž vyšetření 
spočívalo dle doložitelné dokumentace v kon-
statování, že „tonsily jsou vyvinuty“.

Aniž by provedl jakékoliv laboratorní 
vyšetření, prohlásil dítě za nemocné imu-
nodefektem, údajně přechodným.

Zpochybnil validitu testů provedených 
v certifikovaných laboratořích.

Závěry jiných kapacit v oboru prohlásil 
za chybné, tendenční a neodborné.

Uznávané kapacity oboru doslova deho-
nestoval, některé dokonce zažaloval.

Většina lékařů různých oborů, uzná-
vajících medicínu založenou na faktech, 
s  obavami sleduje dezinformační akce 
antivakcionistů, na jejichž platformách 
vystupují bohužel také někteří lékaři, což 
veřejnost velmi mate. Varující jsou i známé 
případy, kdy lékaři-rodiče v alternativních 
názorech na nebezpečnost očkování podpo-
rují, očkují v prodloužených termínech bez 
řádného důvodu, dokonce i  jen zlomkem 
očkovacích látek a vydávají falešná potvr-
zení o provedeném očkování. Dokazování 
takových praktik je, jak vidět i  z  tohoto 
případu, nesmírně obtížné, a pokud chybí 
žalobce i nemožné.

Proto po poradě rada lékařů jednomysl-
ně dospěla k závěru, že se přiklání k posud-
kům, které kvalifikují jednání pana doktora 
jako chybné, nevhodné a nebezpečné, sou-
hrnně non lege artis. Pan doktor prokaza-
telně pochybil v mnoha směrech. Očkování 
bylo provedeno doložitelně chybně, nikde 
nebyly zaznamenány důvody pro porušení 
SPC nebo doporučených postupů. I nadále 
přetrvávají důvodné pochybnosti hraničící 
s jistotou, že očkování nebylo provedeno 
vůbec. Lékaři vzali v úvahu některé polehču-
jící okolnosti, zejména to, že pan doktor byl 
dosud bezúhonný a že vylíčená situace byla 
opravdu složitá a na lékaře kladoucí zvýšené 
nároky. Proto bylo vydáno rozhodnutí, že se 
pan doktor provinil, a byl mu uložen trest 
podmíněného vyloučení z cechu lékařů se 
zkušební lhůtou na jeden rok. Rozhodnutí 
není pravomocné. Pan doktor podal opravný 
prostředek k soudu.

Pohádka je prezentována bez uvedení 
jmen, použitých vakcín a dalších podrobností 
i určujících přívlastků. Záměrem je jen infor-
mace lékařské veřejnosti, nikoliv ostrakizace 
aktérů. 

Pohádky mají mít dobrý konec. Ten náš 
je v nedohlednu a není vůbec jisté, že bude 
dobrý. Možná to bude spíše pohádka-horor 
jako od Andersena… Držte, prosím, palce 
medicíně a zdravému rozumu. 

MUDr. Lenka Ťoukálková
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HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ 
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE 
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

ZP MV ČR – PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE PRO 
LOKALITU BRNO, OSTRAVA NEBO OLOMOUC 
A JIHLAVA
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE pro lokality: Brno, Ostrava 
nebo Olomouc a Jihlava
■ Pracovní náplň: kontrolní a revizní činnost, realizace 
fyzických revizí, posuzování vykázaných zdravotních slu-
žeb, posuzování oprávněnosti výkonů
■ Požadujeme: absolvování lékařské fakulty a specializo-
vanou způsobilost MZ ČR v klinickém oboru a obecnou zna-
lost legislativního rámce poskytování zdravotních služeb
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání v největší zaměstna-
necké zdravotní pojišťovně v ČR, pracovní poměr na plný 
(37,5 hodin týdně)nebo zkrácený pracovní úvazek (min. 
22,5 hodin týdně), pružnou pracovní dobu, volné víkendy, 
bez nočních směn, zajímavé finanční ohodnocení, mož-
nost vzdělávání prostřednictvím IPVZ, 5 týdnů dovolené, 
5 sick days, stravenky v hodnotě 120,- Kč/den, flexi passy, 
příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, termín 
nástupu – dohodou.
■ Více informací a nabídka volných míst 
na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: hana.hlinovska@zpmvcr.cz; 272 095 231......................................................
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV – VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 00 Praha 2 vyhla-
šuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravot-
nictví a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. výběrové řízení na čtyři 
rezidenční místa lékaře v oboru: Revmatologie
■ Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli 
osobně či poštou do 18.9.2020. K případným následným 
osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí 
vyzváni elektronicky. 
■ Do výběrového řízení na rezidenční místo se 
mohou přihlásit:
lékaři ve specializační přípravě pro obor revmatologie (za-
řazení do oboru po 1.7.2017); absolventi magisterského 
vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství 
■ Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení: 
přihláška do výběrového řízení – Příloha 3 ke stažení na 
(https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/
informace-k-vyberovemu-rizeni-rezidencni-
mista-2020_19495_4102_3.html); osobní dotazník – Přílo-
ha 4 ke stažení na (https://www.mzcr.cz/
Odbornik/dokumenty/informace-k-
vyberovemu-rizeni-rezidencni-mista-2020_19495_
4102_3.html) + 1 fotografie pasového formátu; lékařský 
posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne 
starší 3 měsíců); výpis z  Rejstříku trestů nebo výpis z ob-
dobného rejstříku (ne starší 3 měsíců); neověřená kopie 
potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání; 
neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti; neo-
věřená kopie dokladů o získání specializované způsobi-
losti nebo zvláštní odborné  způsobilosti, pokud ji získal; 
přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných 
zápočtech předchozí praxe)
■ Hodnotící kritéria: formální náležitosti: úplné dolože-
ní všech požadovaných dokladů; vzdělání a kvalifikace, 
jazykové znalosti; odborné znalosti a dovednosti - práce 
s počítačem, státní zkoušky; osobnostní předpoklady; 
upřednostněni budou uchazeči z regionů, ve kterých není 
zajištěna revmatologická péče a uchazeči po absolvování 
interního kmene
■ Způsob hodnocení uchazečů: hodnotící komise 
posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí 
uchazečů o  rezidenční místo
■ Kontakty pro případné dotazy:
Jana Rejmonová (personalista) rejmonova@revma.cz 
MUDr. Marta Olejárová, CSc. (školitel) olejarova@revma.cz

GLOBAL ASSISTANCE – LÉKAŘ S ČJ A AJ
LÉKAŘ s ČJ a AJ pro koordinaci cestovní/zdravotní 
asistence
■ Náplní práce je posuzování léčby klientů a komunikace 
se zdrav. zařízeními v zahraničí, případně repatriace.
Zkrácený úvazek 1-2 dny v týdnu (úterý anebo čtvrtek) s do-
cházením do kanceláře.
■ Bližší informace na hr@1220.cz.......................................................
NEMOCNICE BENEŠOV – PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, 
OČNÍ, UROLOGIE, REHABILITACE. 
Možno i kratší úvazek či dohoda. Min. kmen podmínkou. 
Moderní a špičkově vybavené ambulance!
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, příspěvek na pen-
zijní připojištění, stravování, jesle, 25 dní dovolené + 2 
sick days, podporu vzdělávání a osobního rozvoje, další 
benefity. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 554......................................................
NEMOCNICE BENEŠOV – PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ
CHIRURGIE, NEUROLOGIE, PATOLOGIE, REHABILITACE, 
ORL, RDG. 
■ Nabízíme moderní pracoviště a špičkové přístroje, ro-
dinnou atmosféru, podporu vzdělávání a rozvoje, ŽÁDNÉ 
KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 
výhodné mzdové podmínky,volno po službách, 25 dní 
dovolené + 2 sick days, penzijní připojištění, jazyky, stra-
vování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel. 317 756 554.......................................................
NEMOCNICE BENEŠOV – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE BENEŠOV – LÉKAŘ NA ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Specializovaná způsobilost podmínkou. Práce na DPČ. 
■ Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt prim. MUDr. Michael Richter, 
317 756 473, michael.richter@hospital-bn.cz 
či 317 756 554, pam@hospital-bn.cz.......................................................
IRIS OČNÍ, S.R.O. – PŘIJMEME OČNÍHO  
LÉKAŘE/KU
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/z.
■ Požadujeme: pro klientský přístup
■ Kontakt: tel. 603 119 002, mail: ordinace.ocni@gmail.com

NEMOCNICE TÁBOR, A.S. – ORL ODDĚLENÍ 
NEMOCNICE TÁBOR, A.S. HLEDÁ LÉKAŘE, 
MEDIKY
Vážené lékařky, vážení lékaři, medici, ráda bych Vám 
lékařkám, lékařům kategorie L1, L2 nebo L3, ale 
i budoucím lékařkám, lékařům nabídla práci na ORL 
oddělení Nemocnice Tábor, a.s. Jsme akreditované 
pracoviště na nové vzdělávací programy
■ Co mohu nabídnout? Na našem nově zrekon-
struovaném ambulantním a lůžkovém oddělení jsou 
ošetřováni a léčeni pacienti s chorobami horních cest

dýchacích a polykacích, nemocemi ucha a porucha-
mi rovnováhy. Zaměřujeme se mimo jiné na operační 
léčbu nosní polyposy, endonasální chirurgií, operace 
nosní přepážky, endoskopicky asistované adenoto-
mie, tonzilektomie, operace hlasivek, operace rezis-
tencí v ORL oblasti s neuromonitorací a jiné operace.
■ A hlavně? náborový příspěvek dle praxe a do-
hody; stipendijní příspěvek 5.000, - až 10.000, - pro 
mediky v posledních ročnících; možnost ubytování na 
ubytovně nebo příspěvek na ubytování od zaměstna-
vatele; možnost vzdělávání v rámci aktuálního vzdělá-
vacího programu na našem akreditovaném pracovišti, 
další povinné stáže máme smluvně zajištěny v Nemoc-
nici ČB a  s předními klinikami v Praze; umožnujeme 
samozřejmě účast i na stážích nad rámec vzdělávacího 
programu; garance ukončení vzdělávání atestací po 
předepsané době vzdělávacího programu; bez smluv-
ního závazku k nemocnici, žádná kvalifikační dohoda! 
5 týdnů dovolené; malebná krajina Jižních Čech
■ Zaujala Vás moje nabídka nebo o ní uvažujete, máte 
jakýkoliv dotaz? zde je mé telefonní číslo: 775 897 484, 
723 831 708 (prosím neváhejte mě kontaktovat); po-
kud preferujete mailovou komunikaci, určitě se mi 
ozvěte na můj mail: 
jana.voldanova@nemta.cz, jvoldanova@seznam.cz
Nabízím Vám kdykoliv nezávaznou „stáž na zkoušku“ 
na den čí více s cílem poznat kolektiv, pracovní pro-
stření našeho oddělení a samozřejmě i město Tábor; 
fotogalerie a další informace nejen o našem oddělení 
naleznete na 
www.nemta.cz
Těším se na shledání
prim. MUDr. Jana Voldánová

ZP MV ČR – PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE 
NEBO FARMACEUTA PRO 
LOKALITU ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE NEBO FARMACEUTA pro loka-
litu: České Budějovice
■ Pracovní náplň: provádění fyzické kontroly posky-
tovatelů zdravotních služeb v rozsahu platných právních 
předpisů vč. vyhotovení kontrolní zprávy, posuzování 
a schvalování žádanek o schválení (povolení) zdravotnic-
kých prostředků a léčiv a další…
■ Požadujeme: absolvování lékařské/farmaceutické fa-
kulty, u lékařů specializovaná způsobilost MZ ČR podmín-
kou a obecnou znalost legislativního rámce poskytování 
zdravotních služeb
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání v největší zaměstna-
necké zdravotní pojišťovně v ČR, pracovní poměr na plný 
(37,5 hodin týdně)nebo zkrácený pracovní úvazek (min. 
22,5 hodin týdně), pružnou pracovní dobu, volné víkendy, 
bez nočních směn, zajímavé finanční ohodnocení, mož-
nost vzdělávání prostřednictvím IPVZ, 5 týdnů dovolené, 
5 sick days, stravenky v hodnotě 120,- Kč/den, flexi passy, 
příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, termín 
nástupu – dohodou.
■ Více informací a nabídka volných míst na: 
www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: hana.hlinovska@zpmvcr.cz; 272 095 231

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC
PŘIJME LÉKAŘE NA ODDĚLENÍ ORL
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. přijme na ORL odd. 

lékaře/ku (vhodné i pro absolventy, specializ. způso-

bilost výhodou). 

Přijmeme všeobecné a praktické sestry na lůžková oddělení, ergoterapeuta
■ Kontakt: Mgr. Edita Klavíková, MBA (e-mail: hlavni-sestra@nemst.cz, 
tel.: 721 513 566, 383 314 114)
a lékaře na interní, gynekologicko-porodnické, dětské, oční, ARO-JIP, 
plicní a neurologické oddělení
■ Kontakt: Ivana Kačírková (e-mail: personalni@nemst.cz, tel.: 723430161, 383314125)
■ Nabízíme: práce v moderní nemocnici s širokým spektrem základních i specializovaných oborů; zajímavé finanční 
ohodnocení; maximální podpora celoživotního vzdělávání; přátelské pracovní prostředí; ubytování, stravování, 5 týd- 
nů dovolené, příspěvek na životní pojištění, možnost rekreace na Šumavě, zvýhodněné telefonní tarify, slevy v ne-

mocniční lékárně, nepovinná očkování; využití dětské skupiny; stipendia  pro budoucí lékařské  i nelékařské profese

NEMOCNICE STRAKONICE ■   PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ,  
SESTRY A ERGOTERAPEUTA

Nemocnice Na Františku, Praha 1 přijme: lékař specialista v oboru RDG; fyzioterapeut; 
všeobecná a praktická sestra; zdravotnický záchranář; ošetřovatel, sanitář a pro nové 
odd. ARO: sestra se specializovanou způsobilostí ARIP; všeobecná a praktická 
sestra; zdravotnický záchranář; ošetřovatel, sanitář
■ Nabízíme:  příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy; práce 
v akreditovaném zdravotnickém zařízení; parkování v areálu nemocnice; velmi dobré 
platové podmínky; pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt; kvalitní stravování 
(obědy, večeře) v ceně 25Kč; výhody z kolektivní smlouvy (23 hodin volna navíc, penzijní připojištění, 2x ročně 
příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.); odborný i osobní růst, a další vzdělávání (kurzy, specializa-
ce, semináře, e-learning, odborné konference aj.); možnost uzavření pracovního poměru i na zkrácený úvazek
■ Kontakt: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420 222 801 370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU ■ PŘIJME LÉKAŘE A NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

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 školení; možnost převzetí ordinace
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru zubní lékařství; zájem o obor; 
nadstandardní přístup ke klientům a empatii; zdravotní způsobilost;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

Přijme lékaře/lékařky na akreditované pracoviště interního oddělení 
a lékaře/lékařku diabetologa
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké 
benefity, zázemí krajské nemocnice akreditované SAK, podporujeme profesní růst a rozvoj
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, pro práci diabetologa SZ v oboru diabetologie a endokrinologie, případně 
ukončený základní interní kmen a probíhající vzdělávání
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz www.nemkh.cz

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA ■   PŘIJME LÉKAŘE – DIABETOLOGA + 
NA INTERNÍ ODD.

■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializovanou způsobilostí v oboru RFM, 
další specializace v oboru neurologie, ortopedie nebo interny vítány.
Zkušenosti s vedením týmu. 
■ Nabízíme: Motivující finanční ohodnocení. Zaměstnanecké slevy 
a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL SPA. Služební byt. Příspěvek na dopravu. 
■ Bližší informace poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■   HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE/LÉKAŘKU

■ Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení; odborný i osobní růst; prostředí vybavené nejmodernějšími technolo-
giemi v centru Prahy; služební byt vedle kliniky; možnost práce na plný i zkrácený úvazek; přátelské pracovní prostředí
■ Kontakt: S. Kaňuková, tel.+420724169834,  www.drstuchla.cz

SPOTT PRAHA, S.R.O.- OČNÍ KLINIKA ■   PŘIJME ATESTOVANÉHO LÉKAŘE/KU- PRAHA 1

■ Nabízíme dobré finanční ohodnocení, podmín-
ky pro osobní a profesionální rozvoj, získání atestace 
bez smluvního závazku, jsme držiteli akreditace pro 
další vzdělávání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na pen-
zijní připojištění. Nástup ihned nebo dle dohody. 
■ Kontakt: prim. ORL oddělení MUDr. B. Markalous, 
tel.384 376 143, 147, markalous@nemjh.cz.

NEMOCNICE AGEL NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME NEUROLOGA
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. nabízí nástupní bonus 
až 30 tis. Kč - bez závazků, dále ubytování, možnost 
vyškolení v EEG, EMG, EP a neurosono diagnostických 
metodách a mnoho dalších benefitů. 
■ Kontakt: Bc. Lenka Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; e-mail: kariera@nnj.agel.cz 

NEMOCNICE AGEL NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME GYNEKOLOGA
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. nabízí nástupní bonus až 
30 tis. Kč - bez závazků, dále ubytování, špičkové pracoviš- 
tě s robotickou chirurgií a mnoho dalších benefitů. 
■ Kontakt: Bc. Lenka Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; e-mail: kariera@nnj.agel.cz .....................................................
NEMOCNICE AGEL NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME LÉKAŘE NA PLICNÍ ODDĚLENÍ
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. nabízí nástupní bonus až 
30 tis. Kč - bez závazků, dále ubytování a mnoho dalších 
benefitů.
■ Kontakt: Bc. Lenka Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; e-mail: kariera@nnj.agel.cz.....................................................
NEMOCNICE AGEL NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME LÉKAŘE NA HEMODIALÝZU
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. nabízí nástupní bonus až 
30 tis. Kč - bez závazků, dále ubytování a mnoho dalších 
benefitů.
■ Kontakt: Bc. Lenka Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; e-mail: kariera@nnj.agel.cz 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, P. O.
PŘIJMEME LÉKAŘE/LÉKAŘKU NA 
ODDĚLENÍ INTERNA A NÁSLEDNÁ PÉČE
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost v obo-
ru vnitřní lékařství, gastroenterologie nebo geriatrie, 
příp. odbornou způsobilost; zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost
■ Nabízíme: práci lékaře na plný úvazek, vhodné 
i pro lékaře v přípravě i absolventy LF; plat podle 
NV č.341/2017 Sb. podle kvalifikace a délky praxe;  
5 týdnů dovolené; dobré pracovní podmínky a vstříc-
ný pracovní kolektiv; zaměstnanecké benefity – stra-
vování, příspěvky na PP a další; možnost samostatné 
a tvůrčí práce, další vzdělávání; možnost přednostního 
přidělení městského bytu
■ Informace: Ing. Martin Šmaus, ředitel, Tel.: 556 778 170, 
e-mail: martin.smaus@nemocniceodry.cz
www.nemocniceodry.cz

SERVIS
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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
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

2/20 Trendy v hematologii
Datum: 17. 9. 2020, 13.30–19.15 hod.
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Jan Vydra

36/20 Imunologie pro pediatry
Datum: 19. 9. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., Ústav 
imunologie 2. LF a FN v Motole
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
• Úvod, struktura a funkce imunitního systému, imunopa-

tologické stavy, ID a autoinflamatorní onemocnění
MUDr. Markéta Bloomfield, Ústav imunologie 2. LF a FN 
v Motole a Pediatrická klinika, Fakultní Thomayerova 
nemocnice a 1. LF UK 
• Imunodeficience s vnímavostí k infekcím
MUDr. Hana Malcová, Oddělení revmatologie dětí a do-
spělých, FN v Motole 
• Autoimunitní onemocnění v dětské revmatologii
MUDr. Martina Suková, Klinika dětské hematologie a on-
kologie, FN v Motole 
• Autoimunitní onemocnění v dětské hematologii
MUDr. Helena Posová, CSc., Ústav imunologie a mikro-
biologie, 1. LF a VFN 
• Imunologická laboratoř
doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., Genetická labora-
toř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirur-
gie, Ústav klinické imunologie a alergologie, Masarykova 
univerzita, Brno 
• Genetika imunitních poruch

72/20 Mindfulness-based stress reduction (MBSR)
Datum: 19. 9. 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. 

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
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nej-
častějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. 
Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem nejčastěji 
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a pro-
blematikou antibiotické rezistence.
• Čím se antibiotika liší od ostatních léčiv?
• Jaké aspekty je nutné zvažovat při výběru antibiotika?
• Které farmakokinetické/farmakodynamické parametry 

jsou významné u antibiotické preskripce?
• Jaké jsou základní vlastnosti a  optimální indikace pro 

užití vybraných antibiotik?
• Jak se vyvíjí rezistence na antibiotika v České republice 

a Evropě?
• Která antibiotika patří mezi nevhodná v rutinní antibio-

tické preskripci?
• Co to je antibiotický stewardship?
• Jak správně postupovat při interpretaci zánětlivých pa-

rametrů a indikaci mikrobiologických vyšetření?
• Jak vybrat vhodné antibiotikum v  léčbě nejčastějších 

infekcí v ambulantní či nemocniční praxi?
• Jak správně předepisovat antibiotika ve vybraných kli-

nických situacích (renální selhání, kachexie/obezita, 
děti a těhotné…)?

26/20 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambu-
lantního specialisty
Datum: 10. 10. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., RDG od-
dělení, Nemocnice Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je 
zaměřen na problematiku MRI vyšetření v každodenní 
praxi. Bude se zabývat jak možnostmi a technikami MRI 
vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření, tak 
bude především zaměřen na nejrůznější patologické stavy, 
kde je MRI přínosem v diagnostickém postupu. 

63/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné kli-
nické praxi
Datum: 10. 10. 2020
Místo: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5
Délka: 4 hodiny 
Počet kreditů: 4 
Účastnický poplatek: 800 Kč 
Koordinátoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika 
infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice na Bulovce, 
Katedra infekčních nemocí IPVZ, plk. MUDr. Luděk Ordelt, 
náměstek ředitele Vojenské nemocnice Olomouc 
Lektoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., MUDr. Marek 
Štefan, MBA
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nej-
častějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. 
Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem nejčastěji 
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a pro-
blematikou antibiotické rezistence.
(Podrobnosti u kurzu 40/20)

78/20 Nemoci v těhotenství a řešení vybraných zá-
važných peripartálních stavů
Datum: 15. 10. 2020, 13.30–18.20 hod.
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

4/20 Revmatologie pro nerevmatology
Datum: 17. 10. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
MUDr. Heřman Mann
• Vyšetřovací metody v revmatologii
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
• Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida
doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. 
• Systémová onemocnění pojiva
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
• Osteoartróza

• Dnavá artritida a další krystaly indukovaná onemocnění
MUDr. Šárka Forejtová
• Spondyloartritidy

53/20 Obezita v ambulanci PLDD
Datum: 17. 10. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Zlatko Marinov, Dětská obezi-
tologická ambulance FN v Motole, Praha
MUDr. Zlatko Marinov 
• Dětská obezita jako závažné chronické onemocnění
• Principy léčby obezity
• Ambulantní léčba dětské obezity
• MUDr. Dana Šašková 
Pobytová léčba dětské obezity
• MUDr. Cecília Marinová 
• Distanční léčba dětské obezity
MUDr. Zlatko Marinov 
• Prevence dětské obezity

66/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné kli-
nické praxi
Datum: 17. 10. 2020
Místo: Krajská nemocnice Liberec, a. s., přednáškový sál 
knihovny SVI, Husova 10, 460 01, Liberec 
Délka: 4 hodiny 
Počet kreditů: 4 
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
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nej-
častějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. 
Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem nejčastěji 
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a pro-
blematikou antibiotické rezistence.
(Podrobnosti u kurzu 40/20)

69/20 Akutní a kritické stavy a optimální postupy 
2020
Datum: 17. 10. 2020
Místo: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, 
Praha 5, Roentgenova 2
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Úvod, novinky a jejich význam v současné době, připra-

vovaná monografie pro rok 2021, trvalé basics, nové gui-
delines, nové zákony…

MUDr. Jiří Zika
• Diferenciální diagnostika v akutním stavu – logistika, ne-

jistota, prognostika, náležitý postup, medicínsko-právní 
hrozby, poučné komentované kazuistiky současnosti

MUDr. Vilma Benešová 
• Infekční rizika v  akutní linii – specifická ohrožení 

a  ochrana personálu, rizika zavlečení z  ciziny a  dovole-
ných – hlášení, postupy

MUDr. Martin Polák
• Které akutní stavy jsou nyní nejčastější v terénu a z teré-

nu a jaké postupy – symptomatické i kauzální; interakce 
léčiv z  ambulantní anamnézy s  akutními aplikacemi – 
příklady

PharmDr. Veronika Prokešová 
• Které nové léky jsou k dispozici, rizika interakcí; názory 

na doplňky stravy, otázka konopí; rizika nových drog
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Novinky v přehledu 2020 a očekávané změny v rozhodo-

vání a prognostice, požadavky na komunikaci; současný 
přehled na téma EOL – End of Life Decisions; připravo-
vané novinky KPR a podpory základních životních funk-
cí + metodické doporučení

JUDr. Vladana Vališová
• Medicínsko-právní záludnosti k tématům rozsahu léčby, 

přání a rozhodování pacientů
• Problémy s defenzivní medicínou a EOL rozhodováním. 

Nouzové stavy (…) změny
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Nové syndromy, souhrny, závěry, doporučení, diskuse

29/20 Lékaři bez stresu
Datum: 17. 10. 2020
Místo: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna 

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 
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.

38/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 24. 9. 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.

56/20 Interpretace laboratorních výsledků v praxi. 
Používání bed-side metod v ambulantní praxi.
Datum: 30. 9. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodin
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Jana Čepová, MBA, Ph.D., Ústav 
lékařské chemie a klinické biochemie FN Motol, Praha 5

3/20 Trendy v onkologii: Nádory plic a ledvin 
Datum: 1. 10. 2020, 13.30–18.25 hod.
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prim. MUDr. Leona Koubková,  
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

28/20 Estetická chirurgie
Datum: 3. 10. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.,
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Estetická chirurgie současnosti
MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.
• Miniinvazivní výkony v obličeji
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
• Browlift, fatgrafting obličeje
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Blefaroplastika, operační technika, komplikace
• Facelifting
• Rhinoplastika
• Liposukce, druhy, komplikace
• Augmentace, modelace, redukce prsů

40/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné kli-
nické praxi
Datum: 3. 10. 2020
Místo: Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Praha 3
Délka: 4 hodiny 
Počet kreditů: 4 
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Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Cena zahrnuje veškeré materiály pro osobní studium. 
Účastníci navíc obdrží voucher na 1 hodinu individuálního 
koučování zcela zdarma.
Odborný garant: MUDr. Pavla Mendlová
Workshop pro maximálně 12 účastníků.
• Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK 

cítí ohroženo vyhořením a  34 % již dokonce vykazu-
je jeho střední až těžké příznaky? Vyhoření přitom 
významně zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje vý-
konnost, empatii, komunikační schopnosti a  přináší 
dokonce somatické obtíže. Ovlivňuje nejen naši práci, 
ale i soukromí.

• Co máme dělat pro to, aby nás medicína bavila i  po le-
tech? Co můžeme udělat pro sebe, abychom mohli ještě 
lépe pomáhat našim pacientům? Jak vypadá mapa štěs-
tí? Prakticky zaměřený workshop nabídne účastníkům 
inspiraci, jak čelit syndromu vyhoření, a to na příkladech 
ze zahraničí i z jiných oborů. Dostanete prostor dopřát si 
chvíli k zastavení a k sebereflexi. V bezpečném prostředí 
malé skupinky účastníků si můžete přímo vyzkoušet 
různé techniky pro podporu osobní odolnosti vůči stresu. 
Každý bude mít následně možnost rozebrat a doladit svoji 
konkrétní mapu štěstí na osobním koučovacím sezení.

74/20 Intraoperační a perioperační endoskopie 
a kombinované výkony na trávicím traktu
Datum: 22. 10. 2020, 14.00–18.00
Místo: Grandium Hotel Prague, (Politických vězňů 913/12, 
Praha 1)
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Martin Stašek, Ph.D.

67/20 Nadměrná denní spavost – příčiny a řešení
Datum: 24. 10. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, oválná pracovna
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D., Neu-
rologická klinika VFN
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
• Narkolepsie a  idiopatická hypersomnie – opomíjené 

a řešitelné diagnózy
doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
• Zpožděná fáze spánku – civilizační problém
MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.
• Spánková apnoe – riziko pro pacienta i okolí
MUDr. Martin Pretl, CSc. 
• Nadměrná denní spavost a  zdravotní způsobilost řídit 

motorová vozidla

51/20 Alergologie – opakování 
Datum: 24. 10. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
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 kli-
nické praxi
Datum: 24. 10. 2020 7. 11. 2020
Místo: Brno (bude upřesněno)
Délka: 4 hodiny 
Počet kreditů: 4 
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
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nej-
častějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. 
Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem nejčastěji 
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a pro-
blematikou antibiotické rezistence.
(Podrobnosti u kurzu 40/20)

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
(Podrobnosti u kurzu 72/20)

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 
• 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

23/20 Odpolední seminář
Datum: úterý 10. 11. 2020 16.30–18.00
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 ohléd-

nutí a proměny ideálu krásy
• Rizika pro osobní identity i  pro kohezi společnosti 

(ztráta pestrosti, zvýhodnění „krásných“ lidí na trhu 
práce, propad těch, kteří nechtějí nebo si nemohou 
dovolit zákroky estetické chirurgie)

75/20 Nové trendy v terapii idiopatických střev-
ních zánětů
Datum: 12. 11. 2020, 14.00–17.00
Místo: GRANDIUM HOTEL PRAGUE, (Politických věz-
ňů 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 strabismus. Školicí kurz doplňuje v jednotlivých okru-
zích 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 no-
vorozence. 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 certifi-
kát, že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění 
novorozence na porodním sále, a též možnost návštěvy 
na oddělení RES a JIP v perinatologickém centru s dis-
kusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou 
workshopu.

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.).
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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 další 
části programu pak také o všech dalších osobnostních ty-
pech, 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 mindful-
ness 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 vý-

cviku.
• 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 běžné-
ho 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 

výcviku, čímž se budete inspirovat a  zároveň můžete 
inspirovat ostatní. 

• Mezi jednotlivými lekcemi budete provádět tzv. formál-
ní a  neformální cvičení doma, v  práci, zkrátka ve svém 
životě.

73/20 AKADEMIE LÉKAŘSKÉ NĚMČINY
Jedná se o  specializovaný intenzivní jazykový 
kurz němčiny pro lékaře. 
Kurz není určen pro začátečníky. 
Lektor: Mgr. Radek Linhart, soukromý učitel s 20letou 
praxí 

Intenzita výuky: 1x týdně v sobotu, 4 vyučovací hodiny 
od 9.00 do 12.30 
Místo: Praha
Celkový rozsah: 24 hodin (6x 4 hodiny)
Zahájení: 3. 10. 2020
Další termíny: 10. 10.; 17. 10.; 24. 10.; 31. 10.; 7. 11. 2020
Účastnický poplatek: 4 000 Kč
(pokyny pro úhradu účastnického poplatku obdržíte až po 
vyhodnocení rozřazovacího testu)
Počet kreditů: 4 kredity za každou absolvovanou lekci
Cílem kurzu je pomoci těm, kteří nejsou úplní začáteč-
níci a chtějí své znalosti rozvinout či zdokonalit, naučit 
vás znát všechny důležité jazykové struktury, abyste 
byli schopni mluvit plynule( ji) a bez podvědomých ba-
riér. Kurz bude zaměřen na procvičení komunikačních 
dovedností z lékařského prostředí a použití odborné 
terminologie v praxi. Výuka je speciálně koncipována 
tak, abyste se seznámili se slovní zásobou, terminologií 
a gramatickými strukturami potřebnými pro práci ve 
zdravotnictví, abyste si poradili s rozbory odborných 
článků, s delšími souvětími a dokázali na to německy 
reagovat (svými slovy či písemně). Upevníte si základní 
prvky NJ tak, abyste se je nemuseli opakovaně učit, 
kdykoliv by v životě přišlo období bez potřeby použí-
vání jazyka.
Po ukončení přijímání přihlášek bude zájemcům zaslán 
odkaz na rozřazovací test.
V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku na www.lkcr.
cz, sekce vzdělávání – kurzy ČLK

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

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
RIAPS Trutnov přijme psychiatra/ku pro práci v dospě-
lé ambulanci a  v  Centru duševního zdraví. Dále nabízíme 
lékařce/lékaři práci v ambulanci dětské psychiatrie. Úvaz-
ky 1,0, možné i nižší. Nezbytné souznění s filozofií zařízení. 
Nabízíme pěkné prostředí, pestrou práci, vstřícné nastave-
ní podmínek, velmi dobré finanční ohodnocení, podporu 
vzdělávání včetně výcviků, pět týdnů dovolené, stravenky. 
Bližší informace osobně. Kontakt: KozakovaZuzana@
seznam.cz
Hledáme atestovaného všeobecného praktického léka-
ře do moderní ordinace v  Teplicích. Zajistíme přátelské 
pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, ochotnou ses-
třičku a maximální podporu týkající se administrativy. Mě-
síční odměna 70 000 Kč čistého. Nástup 01/2021. Kontakt:  
608 763 664, personalni@vseobecnylekar.cz 
Do akreditované ordinace VPL v Kaplici (20 minut od Čes-
kého 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 ukonče-
ným kmenem), resp. 35 000 Kč netto měsíčně (absolvent, 
s  ukončenou stáží na interně). Nástup dohodou. Kontakt: 
608 763 664, personalni@vseobecnylekar.cz 
Zajímá Vás přírodní a psychosomatická medicína? Do mo-
derní ordinace na Praze 3 přijmeme praktického lékaře 
otevřeného i netradičním způsobům léčby. Pozice je vhod-
ná i pro uchazeče v předatestační přípravě, odborný dozor/
dohled je zajištěn. Ordinace neposkytuje závodní péči. 
Vybavení: EKG, CRP, TK holter. Naši lékaři mají: admini-
strativní 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 Brou-
movsko. 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@vseobecnylekar.cz 
Rodinná česká lékařská společnost provozující praxi VPL 

hledá lékaře do Domova seniorů poblíž Pelhřimova. Pracov-
ní 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@vseobecnylekar.cz 
Moderně zařízená a plně funkční ordinace v blízkosti Opavy 
hledá praktického lékaře. Pojďte si odpočinout od ruchu 
velkoměsta do ordinace s  minimem administrativy, kde 
si můžete plně nastavit ordinační hodiny i výši úvazku dle 
Vašich představ. Při plném úvazku (30 hodin týdně) odmě-
na 70 000 netto měsíčně. Nástup možný ihned. Kontakt:  
608 763 664, personalni@vseobecnylekar.cz 
Jsme akreditovaným školicím pracovištěm v  oboru aler-
gologie a  klinické imunologie. Nabízíme Vám získání 
odborné specializace. Provedeme Vás předatestační přípra-
vou. Nabízíme kvalitní pracovní zázemí, denní provoz, bez 
služeb, bez sobot a nedělí, možnost služebního automobilu, 
dobré platové podmínky. Vhodné pro lékaře s pediatrickým 
nebo interním kmenem, ale také absolventy. Třinec, Ostra-
va, Havířov, Opava. Kontakt: roman.kupiec@alergomed.
cz, 724 291 241
Neurologická ordinace Praha 4, Zárubova přijme do svých 
řad lékaře neurologa na zkrácený úvazek. Nabízíme dobré 
platové podmínky, skvělý kolektiv. Kontakt: MUDr. Andrea 
Folaufová, 607 558  624 Masarykovo sanatorium Dobříš 
přijme do svého týmu lékaře s  atestací I. stupně nebo 
kmenem. Jsme ekonomicky stabilní a  moderní zařízení 
typu LDN s  velmi dobře vybavenou rehabilitací. Výborné 
dopravní spojení z  Prahy. Nabízíme: stabilitu zaměstnání, 
mzdu 87 000 Kč hrubého včetně pravidelných měsíčních 
odměn, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, flexipassy, 
multisportkarty, příspěvek na penzijní/životní pojištění 
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 po dobu 
MD), později i převzetí ambulance. Možnost zaučení v ho-
meopatii. Kontakt: 606 476 127 (po 17. h) 
Přijmeme lékaře/ku internistu na naše polikliniky v cen-
tru Brna (plný/částečný úvazek) a  v  Nepomuku u  Plzně 
(částečný úvazek). Nabízíme zajímavé mzdové ohodnocení, 
spolupráci na pracovní smlouvu i  DPČ, přátelský kolektiv, 
zázemí polikliniky, zaměstnanecké benefity. Kontakt: Vlas-
timil 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: Praha (H. Měcholupy, 
Kyje), Pozořice u Brna, Říčany u Brna, Teplice. Zajímala 
by Vás jiná lokalita? Neváhejte se nám ozvat! Nabízíme: 
nadstandardní mzdové ohodnocení, zaměstnanecké be-
nefity, 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, 
Telč (částečný úvazek). Nabízíme: nadstandardní mzdové 
ohodnocení, zaměstnanecké benefity, akreditovaná praco-
viště, 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@mediclinic.cz 
Nabízíme práci lékaře v centru asistované reprodukce GY-
NEM. Jsme rodinná firma s mnohaletou zkušeností v obo-
ru se zaměřením jak na českou, tak i  zahraniční klientelu. 
Máme skvělý kolektiv a  moderní pracovní prostředí. Hle-
dáme lékaře s atestací v oboru gynekologie a porodnictví. 
Aj či Nj výhodou. Možné zaškolení v oboru. Plný či částečný 
úvazek. Kontakt: info@gynem.cz
Do ordinace praktického lékaře v  Mníšku pod Brdy hle-
dáme lékaře na 3–5 dní, nadstandardní platové podmínky, 
v případě potřeby služební automobil, akreditované praco-
viště, 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, Michnova 
1622/4, hledá rehabilitačního lékaře na částečný úvazek 
nebo na DPP. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, úva-
zek dle dohody. Kontakt: 602 685 530 ,725704234, harmo-
nie@harmoniepraha.cz
Do ordinace VPL v Hranicích na Moravě přijmeme lékaře/lé-
kařku s atestací nebo v přípravě. Zkušená sestra, nadstandard-
ně vybavená ordinace. Mzda dohodou. Kontakt: 605 160 231 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
v  Praze hledá lékaře se specializovanou způsobilostí, 
příp. ukončeným základním kmenem na oddělení paliativní 
péče a  lůžka následné péče. Nabízíme zajímavou práci ve 
zkušeném kolektivu v  centru Prahy, 5 týdnů dovolené + 3 
sick days, příspěvek na stravování, podporu v dalším růstu 
a  vzdělávání, slevy v  lékárně aj. Nástup a  výše úvazku dle 
dohody. V případě zájmu pošlete životopis na: polanska@
nmskb.cz nebo volejte na tel. číslo: 731 695 323
Pro zavedenou ordinaci ve Štětí (15 minut od Mělníka) 
hledáme praktického lékaře na 3 dny v týdnu (18 hodin). 
Vhodné i pro uchazeče v předatestační přípravě či lékaře z ji-
ných oborů. Zajistíme Vám přátelské pracovní prostředí, svo-
bodnou volbu ordinačních hodin, podpůrný administrativní 
tým, podporu konziliářů a specialistů z řad zkušených prak-
tiků. 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 ohod-
nocení, 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 pracovat v  or-
dinaci PLDD, lokalita Praha 6. Úvazek či dohoda možná. 
Vstřícné podmínky dohodou. Kontakt: 728 048 909 

Zavedená interní ambulance v Ostravě hledá atestovaného 
interního lékaře/lékařku. Možný i zkrácený úvazek. Dob-
ré platové ohodnocení. Požadujeme profesionální přístup. 
Nástup možný ihned nebo dohodou. Kontakt: 702 276 702, 
funferova@ambicare.eu 
Všeobecná fakultní nemocnice v  Praze přijme lékaře na 
urologickou kliniku. Nástup 1.11.2020. Kontakt: Marcela 
Čámská, marcela.camska@vfn.cz. Kompletní znění inze-
rátu naleznete na: www.vfn.cz, kariéra 
Přijmu sestru do chirurgické ambulance ran v  Karviné. 
Po–čt (24 hod/týdně), nejlépe S3. Kontakt: bdragon@cen-
trum.cz, 603 348 652
Do ordinace PLDD v Brně hledám lékařku na HPP. Výhle-
dově i možnost převzetí dobře zavedené praxe. Práce bez ad-
ministrativy se zkušenou sestrou, zástupový lékař zajištěn. 
Kontakt: 731 738 700, prosím po 18. hod. 
Přijmu atestovaného lékaře na jakýkoli úvazek do moder-
ně vybavené ORL ambulance (včetně sluchadel) v  Opavě. 
Prodej praxe rovněž možný. K dispozici je také byt. Kontakt: 
vasak@opavamedica.cz, www.opavamedica.cz 
Přijmu atestovaného lékaře na jakýkoli úvazek do moderně 
vybavené oční ambulance v  Opavě. Prodej praxe rovněž 
možný. K dispozici je také byt. Kontakt: vasak@opavame-
dica.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, velmi dobré fin., vhodné 
i pro lék. na mateřské, vyjdeme vstříc. Kontakt: neurologie-
hostivice@email.cz, 737 688 891, dr. Štorková 
Společnost Podané ruce o.p.s. přijme psychiatra, úvazek 
0,5–1,0. Náplň práce: práce v  psychiatrické ambulanci 
zaměřená především (ale nejenom) na oblast závislostí. 
Požadujeme: vzdělání a  odbornou způsobilost pro výkon 
profese psychiatra, případně předpoklad získání odborné 
způsobilosti v  dohledné době (cca do 1 roku). Nabízíme: 
smlouvu na dobu neurčitou, zázemí velké a  stabilní nezis-
kové organizace, podporu dalšího vzdělávání a  profesního 
růstu, 6 týdnů dovolené, odpovídající finanční ohodnocení, 
nástup dohodou. Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Dolák, tel.  
777 916 261, dolak@podaneruce.cz 
Privátní multioborové zařízení u  Anděla hledá neurologa 
na neurologickou ambulanci. Jedná se o možnost zajímavé 
práce v týmu lékařů a psychologů. Slušné platové ohodnoce-
ní, benefity. Rodinná atmosféra na pěkném místě. Příjemné 
prostředí. Více na www.tulsiaclinic.cz 
Nabízíme příležitost pro psychiatra – poskytování spec. 
péče v zařízeních (domovy seniorů, alzheimercentra, ÚSP), 
dle individuálního výběru. Vhodné i pro externí spolup. Ča-
sově nenáročné, home office, doprava zajištěna, motivující 
odměna. Kontakt: 601 304 484 
Pro VIVIDUS EAST ve Dvoře Králové nad Labem, jedno 
z nemodernějších zařízení dlouhodobé lůžkové ošetřovatel-
ské péče, hledáme lékaře se specializací v oboru geriatrie, 
interna, anesteziologie, všeobecné praktické lékařství 
apod. Nabízíme jednosměnný provoz pouze ve všední dny, 
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nadstandardní finanční ohodnocení se všemi příplatky a po-
loletními bonusy. Více se dozvíte na www.vividus-east.cz 
nebo nás přímo kontaktujte na personalni@vividus-east.
cz nebo na tel. 725 359 070
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 dermatovenerologie. Ubyto-
vání zajistím. Kontakt: 737 441 365 
Do ord. VPL u  Mělníka hledám lékaře/řku jakékoli odbor-
nosti a dosaženého vzdělání na 1 den v týdnu, 8.00–12.00 h, 
3000 Kč čistého/den. Kontakt: 607 842 840, ordinace.mel-
nicko@seznam.cz 
Přijmeme lékaře/ku neurologa na naši polikliniku v  cen-
tru Brna a  dále na polikliniky v  Praze 8 (PLK Mazurská) 
a  Praze 9 (PLK Prosek). K  dispozici EEG i  EMG vybavení, 
možnost práce na plný i  částečný úvazek, formou pracovní 
smlouvy i  DPČ/DPP. Nabízíme zajímavé mzdové ohod-
nocení, podporu vzdělávání, osobní přístup, zázemí poli-
kliniky, zaměstnanecké benefity. Kontakt: Vlastimil Král,  
733 679 555, kariera@mediclinic.cz 
Hledáme dětského neurologa pro nově zřízenou ambulanci 
v centru Prahy, výše úvazku dle domluvy. Moderní ordinace, 
příjemné prostředí, dobrá dostupnost MHD. Kontakt: dag-
mar.souckova@sonolab.cz 
Všeobecný praktický lékař. Nestátní zdravotnické zaří-
zení hledá novou posilu do týmu zkušených praktických 
lékařů. Specializujeme se na komplexní péči o  seniory 
a  nemocné s  Alzheimerovou chorobou a  ostatními one-
mocněními způsobujícími demenci, včetně Parkinsonovy 
choroby a  dalších neurodegenerativních 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, mož-
nost zaměstnání na zkrácený úvazek, možnost zajištění 
předatestační přípravy. Kontakt: robin.helebrant@alz-
heimerhome.cz, 720 986 494 
Do naší akreditované ordinace kousek od Kladna hledáme 
praktického lékaře L1 před ukončeným základním kme-
nem na částečný úvazek. Nabízíme odborný dozor, maxi-
mální 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@vseobec-
nylekar.cz, 608 763 664
Fakultní nemocnice Brno, Gynekologicko-porodnická kli-
nika, Jihlavská 20, 625 00 Brno přijme: Vedoucího lékaře 
Centra asistované reprodukce. Požadavky: ukončené VŠ 
vzdělání LF v  oboru, všeobecné lékařství, specializovaná 
způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. v  oboru gynekologie 
a porodnictví, zájem o obor, praxe v oboru, organizační, řídicí 
a komunikační schopnosti, morální a občanská bezúhonnost. 
Nabízíme: volné pracovní místo vedoucího lékaře na plný 
úvazek, možnost dalšího vzdělávání v oboru, možnost zapo-
jení se do vědecko-výzkumných aktivit centra a kliniky, mož-
nost podílet se na pregraduální i postgraduální výuce v rámci 
LF MU, možnost realizace operativy v celém rozsahu oboru, 
možnost Ph.D. studia, nadstandardní platové podmínky, 
stabilní zaměstnání s  akcentem poskytovat nejlepší medi-
cínskou péči pro pacientky, zaměstnanecké benefity. Nástup: 
dohodou. Kontakt: profesní životopisy zasílejte na e-mail: 
kaderkova.katerina@fnbrno.cz
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 životopisu 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
Na nově otevřené zdravotnické zařízení do nových ordinací 
přijmeme pediatra, dermatologa a internistu, popřípadě 
další obory na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr. Po do-
hodě je možno vybavit ordinaci a  přizpůsobit ke konkrétní 
praxi. Klinika je vybavena recepcí a  je primárně zaměřena 
na péči o  ženy, není však podmínkou. Jedná se o  zdravot-
nické zařízení Markin, Praha 6, sídliště na Dědině. Kontakt:  
737 545 986 
Hledáme psychiatra na 1–4 dny týdně v ambulanci v Praze 
9-Letňany, možnost případné kombinace s  úvazkem v  psy-
choterapeutickém zařízení v  Praze 2. Kontakt: heliocdz@
seznam.cz, www.heliocentrum.cz 
Koupím ordinaci VPL – Rakovník, Louny a  okolí (kmen 
ideálně kolem 1200 pacientů). Rychle jednání. Kontakt: 
602 650 312 
Hledám lékaře do plně zavedené neurologické ambulance 
v Brně s EEG a EMG vybavením na plný či částečný úvazek. 
Nabízím týmové jednání, příjemnou spolupráci a kolegiální 
podmínky s podporou profesního růstu. Plat dohodou. Kon-
takt: 728 782 632 
Přijmeme lékaře/ku do paliativního týmu lůžkového Hos-
pice svatého Lazara v Plzni na 0,5–1 úvazek. Nabízíme mzdu 
až 55 000 Kč, benefity, prac. doba bez směn, volné víkendy. 
Nástup 8–9/2020. Životopis prosím zasílejte na e-mail: he-
liskova@hsl.cz 
Hledáme atestovaného všeobecného praktického lékaře 
do moderní ordinace ve Zlechově a Buchlovicích (obě ordina-
ce cca 10 minut od Uherského Hradiště). Zajistíme Vám přá-
telské pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, ochotnou 
sestřičku a  maximální podporu týkající se administrativy. 
Měsíční odměna 70 000 Kč čistého. Nástup dle dohody. Kon-
takt: 608 763 664, personalni@vseobecnylekar.cz

Koupím ordinaci praktického lékaře v Plzni a okolí. Mož-
nost další spolupráce. Kontakt: 775 044 440 
Nabízíme pracovní pozici praktického lékaře do Mníšku 
pod Brdy (20 min od Prahy), služební automobil, vhodné 
i pro absolventy (akreditované pracoviště), atraktivní ohod-
nocení, možný i částečný úvazek 2–3 dny v týdnu. Kontakt: 
602 650 312 
Zavedená psychiatrická ambulance v Praze přijme psychiat-
ra či lékaře v přípravě v oboru psychiatrie. Možnost celého, 
částečného úvazku. Výhodné podmínky a  možné benefity. 
Tým spolupracujících lékařů a podpůrný personál. Kontakt: 
psordinace@gmail.com 
Jste lékařka/lékař studující na odbornou lékařku/lékaře 
v  oboru neurologie nebo odborná lékařka/lékař v  oboru 
neurologie nebo odborná lékařka/lékař pro děti a dorost 
nebo odborná lékařka/lékař v  oboru gynekologie a  po-
rodnictví a  hledáte novou výzvu v  zahraničí? Pak jste na 
správném místě v  nemocnici Milosrdných sester v  Riedu 
(Rakousko). Rádi pro vás najdeme vhodný model zaměstnání 
a v případě potřeby vám rádi pomůžeme s přestěhováním do 
Rakouska. Podrobnosti o svém novém zaměstnání najdete na 
našem webu na adrese https://karriereportal.vinzen-
zgruppe.at/FachaerztinFacharzt-fuer-Neurologie-
-de-j3922.html nebo  https://karriereportal.vinzen-
zgruppe.at/FachaerztinFacharzt-fuer-Kinder-und-
-Jugendheilkunde-de-j3501.html. Nebo https://karri-
ereportal.vinzenzgruppe.at/FachaerztinFacharzt-
-fuer-Frauenheilkunde-und-Geburtshilfe-de-j4510.
html. V případě dotazů vám bude ráda k dispozici paní Julia 
Pennetzdorfer na čísle +43 (7752) 602-3018 nebo na julia.
pennetzdorfer@bhs.at
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 předatestač-
ní přípravě (máme akreditaci I. typu) i v penzijním věku do 
ambulancí v  Praze 6-Petřiny. Práce v  týmu – nadstandard-
ní 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, pří-
jemný kolektiv. Strukturovaný životopis zasílejte na adresu: 
ordinace@kozni.com 
Do akreditované ordinace praktického lékaře Praha 5 při-
jmu lékaře na 2–3 dny v týdnu. Kontakt: 603 585 081 
Přijmu lékaře/lékařku s  atestací VPL do ordinace praktic-
kého lékaře v  Hrušovanech nad Jev. (okr. Znojmo), úvazek 
0,2–0,4. Velmi dobré finanční ohodnocení. Nástup 10/2020. 
Kontakt: 774 444 500, ordinace.hrusovany@seznam.cz 
Do zatím ještě neakreditované plně vybavené ordinace VPL 
v centru Brna hledáme kolegu či kolegyni s alespoň ukonče-
ným 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 prohlídky 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 působení – 
Velké Přílepy, Praha-západ. Přihlášky zasílejte na prilepska.
ordinace@gmail.com. Více info na webových stránkách 
ordinace www.prilepska-ordinace.com. 
Přijmeme praktického lékaře s  atestací z  VPL, či krátce 
před jejím složením. Úvazek 0,4–0,6, moderně vybavená or-
dinace v Praze 4, velmi dobré finanční ohodnocení. Kontakt: 
778 750 539 
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou ordinaci 
u metra v Praze 6, úvazek 0,4–0,5. Možnost provádět i est. zá-
kroky. Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru der-
matovenerologie. CV prosím na e-mail: pekate@seznam.
cz. Kontakt: 603 804 496 
Lékařka koupí ordinaci praktického lékaře v Kladně. Kon-
takt: 602 650 312 
Výběrové řízení na rezidenční místa. Revmatologický ústav, 
Na Slupi 4, 128 00 Praha 2 vyhlašuje ve smyslu dotačního 
programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 
Sb. výběrové řízení na čtyři rezidenční místa lékaře v oboru: 
Revmatologie. Písemné přihlášky je možno doručit vyhla-
šovateli osobně či poštou do 18.9.2020. K případným násled-
ným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí 
vyzváni elektronicky. Do výběrového řízení na rezidenční 
místo se mohou přihlásit: lékaři ve specializační přípravě 
pro obor revmatologie (zařazení do oboru po 1. 7. 2017), 
absolventi magisterského vysokoškolského studia v  oboru 
všeobecné lékařství. Doklady nutné k  účasti na výběrovém 
řízení: přihláška do výběrového řízení – Příloha 3 ke staže-
ní na (https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/
informace-k-vyberovemu-rizeni-rezidencni-mis-
ta-2020_19495_4102_3.html). Osobní dotazník – Pří-
loha 4 ke stažení na (https://www.mzcr.cz/Odbornik/
dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rezi-
dencni-mista-2020_19495_4102_3.html) + 1 fotografie 
pasového formátu, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců), výpis z rejstříku tres-
tů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců), ne- 
ověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního 
vzdělávání, neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti, 
neověřená kopie dokladů o  získání specializované způso-
bilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal, 
přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných zá-
počtech předchozí praxe). Hodnoticí kritéria: formální nále-
žitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů, vzdělání 
a kvalifikace, jazykové znalosti, odborné znalosti a dovednos-
ti, práce s počítačem, státní zkoušky, osobnostní předpokla-
dy, upřednostněni budou uchazeči z regionů, ve kterých není 
zajištěna revmatologická péče a  uchazeči po absolvování 
interního kmene. Způsob hodnocení uchazečů: hodnotící 
komise posoudí splnění hodnoticích kritérií a stanoví pořadí 

uchazečů o rezidenční místo. Kontakty pro případné dotazy:  
Jana Rejmonová (personalista) rejmonova@revma.cz, 
MUDr. Marta Olejárová, CSc. (školitel) olejarova@revma.cz
Dětská psychiatrická nemocnice Louny, akreditované 
pracoviště, zaměstná lékaře se specializovanou způso-
bilostí v  oboru dětské a  dorostové psychiatrie nebo 
lékaře v  přípravě nebo absolventa LF. Nabízíme nově zre-
konstruovaný 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 ambu-
lance na plný či částečný úvazek, Praha 6, Dejvická. 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. Nabízí-
me přátelské prostředí, tým konziliářů, možnost vzdělá-
vání v oboru VPL, odměnu 950 Kč/hod. čistého. Nástup 
možný ihned. Kontakt: 608 763 664, personalni@vse-
obecnylekar.cz 
Kolegu/ni psychiatra pro konzil. Návštěvy (domovy senio-
rů, alzheimercentra nebo ÚSP) Pha a stř. Čechy, proprac. syst.  
návštěv, administr. servis a  podpora, individuální rozsah 
práce, vhodné i  pro externí spolupráci. Motivující odměna. 
Kontakt: 601 304 484 
Hledám pokračovatele praxe PLD v okolí Ostravy. Ordinace 
zavedená, 1700 karet. Zajišťuje péči v DD. Umístěna ve vlast-
ním objektu. Poměr na plný nebo částečný úvazek. S  mož-
ností pozdějšího převzetí praxe. Rezidenční místo. Kontakt: 
doktor@kusakova.cz
Hledám PLDD na částečný úvazek, Praha 2. Velmi schopná 
sestra, atraktivní finanční ohodnocení, dobře vybavená or-
dinace, milá klientela, velmi příjemné prostředí i  kolektiv. 
Kontakt: mudr.honova@gmail.com 
Do akreditovaného pracoviště v  Mníšku u  hledáme lékaře/
lékařku VPL na plný i částečný úvazek. Vhodné i pro lékaře 
před atestací. Atraktivní finanční ohodnocení, služební auto-
mobil. Kontakt: info@genecare.cz, 602 650 312 
Hledám psychoanalyticky orientovaného psychiatra ke 
spolupráci v psychiatrické ambulanci v Praze 5. Nabízím ko-
legiální jednání, volnou pracovní dobu, slušné finanční ohod-
nocení. Požaduji pracovitost a  vlídné zacházení s  pacienty. 
Kontakt: 777 237 598 
Dětská léčebna respiračních nemocí ve Cvikově přijme pe-
diatra. Vhodné i pro důchodce. Kontakt: 725 428 809 
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany hledá do týmu 
dětského a  dorostového psychiatra, psychiatra, lé-
kaře po absolvování základního kmene v  pediatrii nebo 
psychiatrii, absolventa se zájmem o  dětskou a  dorostovou 
psychiatrii. Nabízíme: zajímavý nadstandardní náborový 
příspěvek, práci ve špičkovém specializovaném akredito-
vaném zařízení, možnost profesního a  odborného růstu, 
zvýhodněné platové podmínky, zaměstnanecké výhody, 
možnost ubytování. Preferujeme osobní jednání. Nástup 
dle dohody nebo ihned. Kontakt: Ing. Nagyová, 724 379 233,  
nagyova@dpnoparany.cz
Lékařka se spec. způs. v oboru VPL nabízí část svého volného 
úvazku (cca 0,3) pro časově nenáročnou práci jako garant, od-
borný dohled apod. Kontakt: zastup1@centrum.cz 
Přijmu ortopeda do ambulance poliklinika Praha 10, na DPP 
dle domluvy. Kontakt: 737 935 359
Do akreditované ordinace VPL v Praze-východ – Čelákovice 
(20 min od Prahy) hledám kolegyni/kolegu (atestace není 
podmínkou) na zkrácený úvazek 2–3 dny v  týdnu. Nabízím 
velmi dobré platové podmínky, příjemné prac. prostředí. 
Kontakt: praktikcelakovice.cz, 777 826 763 
Do akreditovaného pracoviště v  Kladně hledáme lékaře/lé-
kařku VPL na plný úvazek. Vhodné i pro lékaře před atestací. 
Jedná se o zavedenou ordinaci se zkušeným lékařem. Atrak-
tivní finanční ohodnocení, služební automobil. Kontakt: 
info@genecare.cz, 602 650 312 
Nabízíme rezidenční místo pro obor VPL pro dospělé v  lo-
kaci Praha 9-Újezd nad Lesy. Vhodné pro absolventy i lékaře 
s  jinou předcházející praxí. Kontakt: klusackovapetra@
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 (Ko-
ryčany) přijme lékaře (i absolventa) do pracovního poměru 
s  možností převzetí praxe do budoucna. Plně akreditováno 
pro vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. Kon-
takt: pl.korycany@email.cz 
Hledáme do našeho týmu lékaře kardiologa na částečný 
či plný úvazek. Zajišťujeme komplexní kardiologickou péči 
v okrese Plzeň-sever s ambulancemi v Třemošné, Horní Bří-
ze a Plasích. Výhledově možnost odkoupení jedné z ambulan-
cí. Kontakt: kosvin@seznam.cz 
Hledám pro oční ordinaci ve Varnsdorfu oční lékařku do za-
městnaneckého poměru. Kontakt: 737 991 444, dr. Jakubcová 
Hledáme praktického lékaře (i v předatestační přípravě) do 
ordinaci VPL Praha 9 nebo okr. Kladno. Nabízíme: minimum 
administrativy, další vzdělávání na akredit. pracov., přátel-
ské prostředí. Úvazek, mzda a  nástup dle dohody. Kontakt: 
info@emotmedico.cz 
Premium Clinic – oční klinika v  Teplicích přijme do svého 
týmu očního lékaře, i  absolventy. Nástup možný ihned. 
Nabízíme zázemí stabilní společnosti, nadstandardní ohod-
nocení, přátelské prostředí. V  případě zájmu volejte na tel. 
734 579 078, e-mail: kasakova@premiumclinic.cz 

Přijmu atestovaného lékaře do ordinace VPL v Písku. Kon-
takt: 721 340 136 
Soukromé zdravotnické zařízení přijme lékaře do nově se 
tvořícího týmu lékařů oddělení lůžek následné péče. Nástup 
možný ihned. Možnost zkráceného pracovního úvazku, tato 
pozice je vhodná i pro důchodce a matky na mateřské dovo-
lené. Co požadujeme: vzdělání v oboru, specializace výhodou. 
Co nabízíme: jednosměnný provoz s možností služeb, stabi-
litu zaměstnání, mzdu 80 000 Kč hrubého a další zaměstna-
necké benefity včetně hlídání dětí. Kontakt: sekretariat@
nembnl.com, 326 746 511, 606 033 333 
Přijmu lékaře (VPL nebo internistu, atestace není podmín-
kou) na výpomoc do ordinace VPL v Opavě na 1–2 dny/týd., 
libovolný počet hodin, min. 600 Kč/hod. nebo dle domluvy. 
Kontakt: 608 845 720 
ASČR přijme na hlavní pracovní poměr lékaře pro mezi-
nemocniční transporty pacientů. Požadujeme min. kmen 
v oboru ARO. Nabízíme plat 85 000 Kč a možnost přesčasů, 
ev. dle dohody. Kontakt: tomasbiciste@samaritani.cz, 
603 507 986, ASČR Praha-západ 
Do akreditovaného pracoviště v  Mníšku hledáme lékaře/
lékařku VPL, možný i zkrácený úvazek. Vhodné i pro lékaře 
před atestací. Jedná se o  zavedenou ordinaci se zkušeným 
lékařem. Atraktivní finanční ohodnocení. Kontakt: info@
genecare.cz, 602 650 312 
Koupím nebo postupně převezmu ordinaci VPL v  Plzeň-
ském kraji. Kontakt: 775 044 440 
Do akreditované, rodinné ordinace VPL v  Praze 4 při-
jmu kolegyni/kolegu na hlavní pracovní poměr. Kontakt:  
602 313 699, lekar@doktorvpraze.cz, www.doktor-
vpraze.cz 
Hledám na zástup praktického lékaře na poloviční úva-
zek do ordinace v  Černovicích (pomezí kraje Vysočina 
a  kraje Jihočeského). Zaučím, v  případě potřeby zajis-
tím odborný dohled. Mzda 35 000 Kč čistého. Kontakt:  
Ordinacecernovice1@centrum.cz 
Hledám do VPL ordinace v Neratovicích lékaře. Na velikosti 
úvazku i ordinačních hodinách se dohodneme. Milá a ochot-
ná sestřička. Mzda 65 000 Kč čistého za 30 hodin. Nástup co 
nejdříve. Kontakt: 1VPLordinace@atlas.cz 
Láká Vás pracovat v krásné, nadstandardně zařízené ordinaci 
v Pardubicích? Rádi byste působili samostatně, rozhodovali 
o chodu vlastní praxe, ale přitom se nezatěžovali zbytečnou 
administrativou? Pak právě Vám rádi nabídneme pozici 
praktického lékaře/ky. U nás si ordinační hodiny můžete 
nastavit sami. Každý den Vám bude k  dispozici podpůrný 
tým, který plně přebere komunikaci s  úřady, pojišťovnou 
a  zařídí za Vás veškerou nezbytnou administrativu. Kurzy, 
semináře i konference jsou plně hrazeny. Možnost nastoupit 
na plný i částečný úvazek (2–3 dny v týdnu). Mzdová odměna 
při plném úvazku pro atestovaného lékaře 65 000 Kč čistého 
měsíčně, nástup 1.10.2020. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 608 763 664 
Kardiologie na Bulovce s.r.o. přijme lékaře-echokardiogra-
fie (TTE, TEE a  ostatní). Nabízíme: nadstandardní platové 
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna s ná-
hradou mzdy (sick days), příjemné pracovní prostředí v akre-
ditovaném zdravotnickém zařízení, práce na plný i částečný 
úvazek, účast na odborných seminářích, konferencích apod. 
s náhradou mzdy, příspěvek na stravování formou stravenek 
v hodnotě 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  sekun-
dárního lékaře se zájmem o kardiologii. Nabízíme: nadstan-
dardní platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravot-
ního volna s náhradou mzdy (sick days), příjemné pracovní 
prostředí v akreditovaném zdravotnickém zařízení, práce na 
plný i částečný úvazek, účast na odborných seminářích, kon-
ferencích apod. s  náhradou mzdy, příspěvek na stravování 
formou stravenek v  hodnotě Kč 131 za odpracovanou smě-
nu, úhrada poplatků za členství v odborných společnostech.  
Nástup možný ihned. Kontakt: Mgr. Rostislav Hampel,  
266 083 011, rostislav.hampel@kardiologie-sro.cz 
Do akreditovaného pracoviště v  Kladně přijmeme lékaře 
VLP na částečný i plný úvazek. Atraktivní finanční podmín-
ky, vhodné i  pro absolventy. Kontakt: info@genecare.cz, 
602 650 312 
Pro akreditovanou ordinaci v Přerově hledáme praktického 
lékaře/ku. Zajistíme Vám přátelské pracovní prostředí, svo-
bodnou volbu ordinačních hodin, podpůrný administrativní 
tým, podporu konziliářů a specialistů z řad zkušených prak-
tiků. Vhodné i  pro uchazeče v  předatestační přípravě a  pro 
kolegy z jiných oborů (ARO, interní apod.) – odborný dohled 
je zajištěn. Mzdová odměna při plném úvazku pro atestova-
ného lékaře 65 000 Kč netto měsíčně, nástup 1.10.2020. Kon-
takt: personalni@vseobecnylekar.cz, 608 763 664 
Rodinná česká lékařská společnost provozující praxi VPL 
hledá lékaře do Domova seniorů poblíž Tábora. Pracovní 
doba dle dohody v rozsahu 8 až 10 hodin týdně. Vhodné pro 
lékaře VPL, INT, GER, ARO apod. Nabízíme přátelské 
prostředí, tým konziliářů, možnost vzdělávání v oboru VPL, 
odměnu 750 Kč až 950 Kč/hod. čistého. Nástup možný ihned. 
Kontakt: 608 763 664, personalni@vseobecnylekar.cz 
Nově zrekonstruovaná ordinace VPL kousek od Liberce 
a  Jablonce n. N. Jste praktický lékař? Pojďte si odpoči-
nout od ruchu velkoměsta do krásné ordinace s  minimem 
administrativy. Ordinační hodiny si na celý úvazek můžete 
nastavit tak, jak Vám to vyhovuje. 5 týdnů dovolené. Vaše 
další vzdělávání rádi podpoříme. Také pro kolegy v  předa-
testační přípravě nebo z  oborů ARO, interních apod. Pro 
lékaře s  atestací VPL odměna 65 000 Kč netto/měs. (při  
30 hod./ týden). Nástup ihned. Kontakt: 608 763 664 
Moderně zařízená a  plně funkční ordinace v  Neratovicích 
(dojezd od Prahy cca 30 min). Hledáme praktického lékaře 
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na plný či částečný úvazek. Mzda 90 000 Kč netto měsíčně při 
plném úvazku 30 hodin týdně (možnost rozložení do 4 pra-
covních dnů). Zajistíme Vám přátelské pracovní prostředí, 
flexibilní pracovní dobu, milou a  ochotnou sestřičku, maxi-
mální podporu týkající se administrativy, 5 týdnů dovolené, 
účast na školeních, kurzech a  podporu v  dalším vzdělávání. 
Nástup od 06/2020. Kontakt: 608 763 664, personalni@
vseobecnylekar.cz 
Do akreditované ordinace VPL v  Praze 4 hledám na  
2 dny lékaře nekuřáka k  provádění periodických prohlídek. 
Atestace z PL nebo ukončený kmen. Nástup kdykoli. Vhodné 
pro maminky na MD. Nabídky prosím se CV na mail mkra-
lova73@seznam.cz
Do ordinace praktického lékaře v  Chýni u  Prahy přijmeme 
spolehlivou administrativní pracovnici/níka na zkrácený 
úvazek. V  případě zájmu zašlete stručný pracovní životo-
pis s  Vašimi kontaktními údaji na medves@seznam.cz, 
606 501 832
FortMedica hledá lékaře/lékařku se specializací v  ORL. 
Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení, moderně vy-
bavené ambulance a  možnost operativy na sále jednodenní 
chirurgie, specializace ve vestibulární diagnostice nebo spán-
kové medicíně. Kontakt: 602 370 392
Nestátní zdravotnické zařízení v Praze 7 přijme ihned lékaře 
se zaměřením na sonografické vyšetření prsou. Nadstan-
dardní platové podmínky. Kontakt: 736 623 797
Přijmeme alergologa, ev. pneumologa do zavedené ambu-
lance na plný či částečný úvazek, Praha 6, Dejvická. Příspěvek 
na bydlení. Dobré finanční podmínky, přátelský kolektiv. 
Kontakt: 608 517 792, shaker.y@seznam.cz 
Do gynekologické ordinace v  Praze 5-Smíchov (u  Anděla) 
hledám lékaře/lékařku na 0,2 úvazku a případný zástup. Vy-
stavování e-receptů a e-neschopenek zajištěno jiným pracov-
níkem. Kontakt: MUDr. Brynda, 724 022 702 
Zavedená neurologická ambulance v  Praze 4, Michnova 
1622/4, hledá rehabilitačního lékaře na částečný úvazek nebo 
na DoPP. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, úvazek 
dle dohody. Kontakt: 602 685 530 ,725 704 234, harmonie@
harmoniepraha.cz 
Pro praktiky! Chcete se po RD vracet do práce VPL pozvol-
na? Vyškolit se v oboru VPL v akreditované praxi s možností 
konzultací se školitelem? Do 1/2 hodiny od Prahy? Moje 
praxe v malebných Benátkách nad Jizerou je k tomu ideální,  
776 252 848, těším se.
Lékař, který léčí srdcem. Láká Vás pracovat v  krásné, nově 
zařízené dětské ordinaci v  Praze? Rádi byste působili sa-
mostatně, rozhodovali o  chodu vlastní praxe, ale přitom se 
nezatěžovali zbytečnou administrativou? Pak právě Vám rádi 
nabídneme pozici lékaře/ky v naší dětské ordinaci na pomezí 
Vršovic a Vinohrad. U nás si ordinační hodiny můžete nasta-
vit sami. Léčebné postupy i volbu léků si každý lékař určuje 
sám. Přístrojové vybavení pořídíme dle Vašich představ. Kaž- 
dý den Vám bude k dispozici podpůrný tým, který plně přebe-
re komunikaci s úřady, pojišťovnou a zařídí za Vás veškerou 
nezbytnou administrativu. Chtěli byste se dále vzdělávat? 
U nás budete mít kurzy, semináře i konference plně hrazeny. 
Mzda: 50 000 Kč čistého měsíčně, možnost nastoupit na plný 
i částečný úvazek (2–3 dny v týdnu), 5 týdnů dovolené. Díky 
odbornému dozoru ve vedlejší ordinaci vhodné i pro lékaře 
v  předatestační přípravě – možnost placeného i  neplacené-
ho předatestačního volna. Nástup: dohodou. Více informací 
Vám rádi poskytneme na tel.: 608 763 664, své životopisy 
můžete zasílat na email: personalni@vseobecnylekar.cz, 
www.vseobecnylekar.cz
Akreditované screeningové a diagnostické centrum – Mam- 
ma centrum Opatov a Hradčanská hledá do týmu lékaře na 
plný nebo částečný úvazek. Je nezbytná atestace v  oboru 
radiologie a zobrazovacích metod, spolehlivost, flexibilita 
a  výborné komunikační schopnosti. Nástup možný ihned. 
Dobrý plat, přívětivý pracovní kolektiv. Kontakt: piskaco-
va@buprague.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy přijme praktického lékaře/
lékařku. Požadujeme: VŠ a  specializaci v  oboru všeobecné 
praktické lékařství. Nabízíme mzdu ve výši 81 600 Kč/měsíč-
ně, úvazek 37,5 hod. nebo dle dohody, jednosměnný provoz, 
vybavenou ordinaci (přístroj CRP, EKG, Rapid Test a další), 
smlouvy se zdravotními pojišťovnami, možnost odborného 
a dalšího vzdělávání, výrazně zlevněné zaměstnanecké jízd-
né i  pro rodinné příslušníky (lítačka), penzijní připojištění 
po roce výkonu práce v hodnotě 1300 Kč měsíčně, stravenky 
v hodnotě 110 Kč, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna 
s náhradou mzdy, poukázky Flexi Pass ve výši 4000 Kč/rok, 
příspěvek na dětskou rekreaci až do výše 4500 Kč a  další 
zajímavé benefity. Možnost práce na zkrácený úvazek, práce 
vhodná i  pro důchodce, výrazně individuální přístup. Kon-
takt: vetrovcovaz@dpp.cz 
Endokrinologický ústav Praha přijme lékaře/ku do endo-
krinologické, diabetologické a  obezitologické ambu-
lance. Možnost práce na zkrácený úvazek. Možnost získání 
předatestační praxe na akreditovaném pracovišti. Kontakt: 
lmekotova@endo.cz 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře na tyto 
pozice: anesteziolog, internista, radiolog a  neonatolog 
na odd. fyziolog. novorozenců. Nabízíme zázemí stabilní 
společnosti s  tradicí, zajímavé benefity. Možnost práce  
na zkrácený úvazek. Kontakt: personalni@upmd.eu,  
296 511 240/800 
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 dermatovenerologie. Ubyto-
vání zajistím. Kontakt: 737 441 365
Hledáme psychiatra, možnost kombinace 2–3 dny týdně 
v  ambulanci v  Praze 9-Letňany plus 2–3 dny v  psychotera-
peutickém zařízení v Praze 2. Kontakt: MUDr. Mira Babiako-
vá, heliocdz@seznam.cz, www.heliocentrum.cz 

Rodinná česká lékařská společnost provozující praxi VPL 
hledá lékaře do Domova seniorů v  Jeseníku. Práce pravi-
delně 3 h. týdně. Vhodné pro lékaře VPL, INT, GER, ARO 
apod. Nabízíme přátelské prostředí, tým konziliářů, mož-
nost vzdělávání v  oboru VPL na akreditovaném pracovišti. 
Odměna 950 Kč/hod. čistého. Nástup: ihned. Kontakt:  
608 763 664, personalni@vseobecnylekar.cz 
Do psychiatrické ambulance v Praze 6-Břevnov hledám ates-
tovaného psychiatra na 1/2 den či 1 den v týdnu. Výhodné 
finanční podmínky, individuální domluva, vstřícné jednání. 
Kontakt: ordinace@medmarou.cz, 733 786 071
Přijmu atestovaného psychiatra do své ordinace v Českých 
Budějovicích na jakýkoli částečný úvazek (1/2 den až 3 dny 
v týdnu). Kontakt: 605 841 027, marrou@seznam.cz 
Soukromé zdravotnické zařízení přijme praktického léka-
ře do své zavedené ambulance v Praze 4. Možno zkrácený či 
plný úvazek. Kontakt: vlachova@poliklinikapraha.cz, 
739 353 002
Přijmeme do svého týmu Sekundárního lékaře – patologa 
s atestací II. stupně nebo těsně před ukončením atestace. Ob-
sahem této pozice je běžná práce v bioptickém provozu a pro-
vádění autoptických vyšetření předávaných k  hodnocení. 
Nástup 1.6.2020 nebo dohodou. Kontakt: kariera@ikem.cz
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nabízí pracovní místo: Ve-
doucí oddělení revize zdravotních služeb. Požadavky: VŠ 
vzdělání lékařského směru, 5 let odborné praxe ve zdravot-
nictví, uživatelská znalost práce s  PC, odborná způsobilost, 
řidičský průkaz sk. B. Nabídnout můžeme stabilní pracovní 
kolektiv, 5 týdnů dovolené, 5 dnů na osobní potřeby, pružnou 
pracovní dobu. Mimo základní mzdu nabízíme ještě osobní 
ohodnocení, dvakrát ročně bonus a  dvakrát ročně odměny. 
Zaměstnanci mohou navštěvovat vzdělávací kurzy a školení. 
Dále nabízíme příspěvky ze sociálního fondu na rekondice, 
rekreace, sport a  kulturu. Zaměstnanci dostávají stravenky 
a zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění nebo pen-
zijní doplňkové spoření. Jednou ročně zaměstnavatel posky-
tuje příspěvek na vhodné oblečení. Nástup možný dohodu. 
V případě zájmu pište na mail: kusa@zpskoda.cz 
Do moderní zavedené ordinace v Břeclavi přijmu lékaře dle 
domluvy k dlouhodobé spolupráci za velmi výhodných pod-
mínek. Kontakt: praktikbreclav@centrum.cz 
Do zavedené ordinace v  Praze 4 přijmeme kardiologa. 
Nabízíme nadstandardní platové podmínky. Kontakt:  
736 623 797 
Přijmeme rehabilitačního lékaře do zavedené ordina-
ce v  Praze 4 a  v  Praze 7. Na částečný nebo plný úvazek. 
Nabízíme nadstandardní platové podmínky. Kontakt:  
736 623 797 
Hledám dermatologa do kožní ordinace v  Praze 4, stan-
dardní dermatologie cca 1 den v týdnu, možno i odpoledne, 
výhodné mzdové ohodnocení fix + dle výkonu, specializo-
vaná způsobilost podmínkou. Kontakt: kozni.zarubova@
gmail.com 
Hledáme kardiologa do ambulance 40 km za Prahou, na 
1 den v  týdnu, s  možností flexibilního pracovního rozvrhu. 
Čistá mzda 1000 Kč/hod. + cestovní výlohy. Podmínkou 
slušná znalost echokardiografie. Kontakt: 775 594 300, kar-
diolab@seznam.cz 
Do venkovské ordinace v krásném horském prostředí cca 
25 minut od Karlových Varů hledáme praktického léka-
ře. Nabízíme služební byt, samostatnou práci, podpůrný 
tým, podporu smluvních konziliářů a  specialistů. Naši 
lékaři mají: nadstandardně přístrojově vybavené ordina-
ce, svobodnou volbu ordinační hodin, podporu ve vzdě-
lání, 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 čis-
tého měsíčně, nástup 1. 1. 2021. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 608 763 664 
Věříte, že prakticky lékař je i  lékařem duše? Zajímá Vás 
psychosomatika? Tak právě Vás hledáme do nové ordinace 
v  Českých Budějovicích. Věříme, že se dá propojit moderní 
praxe praktického lékaře s  přírodní a  psychosomatickou 
medicínou. Naši lékaři mají: svobodnou volbu svých ordi-
nační hodin, nezávislost v rozhodování, k dispozici jsou naši 
smluvní konziliáři a  specialisté z  řad zkušených praktiků. 
Podpůrný tým, který přebírá péči o  komunikaci s  pojiš-
ťovnou či úřady. Podporu ve vzdělání, publikační činnosti 
i  výzkumu (vzdělávací semináře i  konference jsou plně 
hrazené). Práci možno na částečný úvazek. Mzdová odmě-
na při plném úvazku pro atestovaného lékaře 65 000 Kč  
netto měsíčně. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 608 763 664 
Nabízíme práci VPL v  prestižní soukromé klinice v  centru 
Prahy. Požadujeme: atestaci v oboru všeobecného lékařství, 
aktivní znalost angličtiny – podmínkou, loajalitu, nadstan-
dardní přístup k pacientům. Nabízíme: dobře placenou práci, 
dostatek času na pacienta, příjemné pracovní prostředí. Ná-
stup červenec–září. Možnost zkráceného úvazku. Kontakt: 
739 813 102 
Nabízíme práci lékaře v IVF na klinice asistované reprodukce 
GYNEM v Praze 8. Nadstandardně vybavené zařízení a skvě-
lý kolektiv. Výborné ohodnocení a možné vzdělávání v oboru. 
Rádi vám naši kliniku osobně představíme. Pro více informa-
cí nás kontaktujte emailem či telefonicky. Kontakt: info@
gynem.cz, 608 147 701. Děkujeme.
Do zavedeného multioborového ambulantního zařízení 
V Praze přijmeme lékaře do interní a diabetologické am-
bulance. Požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, alespoň 
ukončený základní kmen, odborná způsobilost v oboru dia-
betologie výhodou. Nabízíme konkurenceschopné finanční 
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 3 dny nenárokového zdravot-
ního volna, příspěvek na stravování, perspektivní zaměstnání 
v příjemném kolektivu, podpora odborného růstu a podpora 
dalšího vzdělávání. Výše úvazku – optimálně 1,00. Nástup 

dle dohody. Přihlášky se stručným pracovním životopisem 
je možno zaslat e-mailem na adresu: lukac@nefromed.cz 
Přijmeme angiologa, do zavedené cévně-chirurgické am-
bulance, Praha 8, na 1 den v týdnu. Hodinová sazba 1000 Kč/ 
/netto. Kontakt: ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., Praha 8, tel.:  
777 617 136, info@angiochirurgie.cz 
Mobilní hospic sdílení v  Telči hledá lékaře/ku na částečný 
úvazek či DPP. Alespoň základní kmen, výhodou zkušenosti 
s péčí o terminálně nemocné. Samostatnost, ŘP sk. B. Zku-
šený kolektiv atestovaných lékařů, flexibilní pracovní doba. 
Kontakt: 737 137 004 
Do alergologické ambulance v  Praze přijmeme lékařku/
lékaře na plný nebo částečný úvazek. Požadujeme: atestaci 
z  alergologie nebo částečně pediatrický či interní kmen. 
Nabízíme: práci na akreditovaném pracovišti 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 zasílejte své CV na: setinova@
immunia.org
Přijmeme lékaře oftalmologa (s  atestací nebo se základ-
ním kmenem) do akreditované oční ambulance v  Šumper-
ku. Nabízíme úvazek 1,0 nebo 0,8, spolupráci zkušených 
sester a  optometristy, moderní přístrojové vybavení a  za-
městnanecké benefity. Platové ohodnocení až 120  000 Kč  
měsíčně. Kontakt: 608 840 531, e-mail: optomedic@se-
znam.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 uvedeném 
na Plzeňsku. Akt. řidič B. Kontakt: 704 308 264 
Provozujeme zavedené a moderně vybavené kliniky v Pra-
ze 8 a v Praze 4 a nyní rozšiřujeme tým o nové lékaře v od-
bornosti diabetologie/endokrinologie, ukončený interní 
kmen je výhodou. K velice zajímavému finančnímu ohod-
nocení nabízíme u nás i možnost dovršení Vašeho vzdělání 
k  atestaci, přičemž plně hradíme stáže a  čas na přípravu. 
Tel. 724 350 588, mail: silvie.razova@restrial.com. 
Více o nás najdete na www.restrial.cz 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře na tyto 
pozice: anesteziolog, internista a  radiolog. Nabízíme 
zázemí stabilní společnosti s tradicí, možnost seberealiza-
ce a zajímavé práce. Práce na zkrácený úvazek též možná. 
Kontakt: personalni@upmd.eu, 296 511 240/800
Hledám lékaře do ordinace praktika na částečný úvazek, 
vhodné pro důchodce, ženy na MD či lékaře v  přípravě 
v Praze 11-Háje. Kontakt: 721 479 023 
Do sdružené ordinace s akreditací PLDD a pediatrie hle-
dáme lékaře. Práce bez administrativy se zkušenou sest-
rou. Možný částečný i plný úvazek. Pracoviště Slaný. Dobrá 
dostupnost z Prahy. Kontakt: 606 934 064 
Praktická lékařka se spec. způsobilostí, 15 let praxe 
včetně PLS, nabízí výpomoc s  PLS v  Praze, max. 2 dny 
měsíčně (čt, pá). Cena: 700 Kč/hod netto na DPP. Kontakt: 
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 
Lékař s  atestací VPL hledá zaměstnání v  ambulanci 
v Hradci Králové na 2 dny v týdnu. Za nabídky děkuji. Kon-
takt: ppraktikprace@seznam.cz 
Praktická lékařka s atestací a praxí hledá místo v Praze, 
zkušenost s  pracovními prohlídkami, angličtina a  němči-
na. Kontakt: prahapraktik@seznam.cz 
Atest. lékařka hledá ke koupi ordinaci VPL v  Berouně 
a  okolí do 25 km. Možno na začátku jako zaměstnanec 
s  následným převzetím. Kontakt: lekarberoun@gmail.
com 
Lékařka v přípravě na atestaci hledá místo v Hradci Krá-
lové v ambulanci PL. Povinné stáže již téměř absolvované. 
Za nabídky předem děkuji. Kontakt: pracepraktik@
seznam.cz 
Do ordinace PLLD v Brně hledám lékařku na HPP. Výhle-
dově možnost převzetí dobře zavedené praxe. Práce bez 
administrativy se zkušenou sestrou, zástupový lékař zajiš-
těn. Kontakt: 731 738 700, prosím po 18 hod.
Přijmeme lékaře – sonografická vyšetření břicha, pr-
sou pro pracoviště v  Praze 4 a  v  Praze 7. Nadstandardní 
platové podmínky. Kontakt: 736 623 797 
Soukromá interní ambulance v  Mladé Boleslavi přijme 
kardiologa či internistu s  licencí na UZ vyšetření srd-
ce a  zátěžovou ergometrii. Licence na UZ vyšetření cév 
vítána. Nástup možný ihned. Měsíční příjem 100 000 Kč. 
Služební vůz, byt 2+kk v centru města. Vyřešíme případně 
i smluvní závazky lékaře vůči dosavadnímu zaměstnavate-
li. Kontakt: tiser@medicalgate.cz, 602 354 440 

ORDINACE, PRAXE 
Předám zavedenou soukromou interní praxi v centru Plz-
ně jednotlivci nebo řetězci, v  přechodném období 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 
Nabízíme k  prodeji ordinace VPL v  Sedlčanech, psy-
chiatrickou praxi v  Týně n. Vltavou a  jiné. Kontakt:  
605 234 042, www.admedica.cz 
Zabezpečujeme prodeje a  koupě lékařských praxí včetně 

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 
Prodám zavedenou venkovskou praxi VPL v okrese Bene-
šov, 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, upro-
střed sídliště, na poliklinice. Cca 1200 karet, 1700 přepo-
čtených jedinců. Nejlépe do konce roku, zaučím, zastou-
pím. Kontakt: 777 065 859 
Nabízím dermatovenerologickou ambulanci v  Pracha-
ticích, 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 ordinace, 
pěkné prostory ve zdrav. lékařském domě, stálá klientela. 
Kontakt: 775 679 009. Děkuji.
Vzhledem k ukončení praxe hledám nástupce do ordinace 
PLDD v Uničově od 1. 1. 2021. Kontakt: 602 427 011 
Prodám zavedenou psychiatrickou ambulanci v  Bene-
šově u Prahy (30 let). Odcházím do důchodu. Volná ihned. 
Kontakt: 737 484 722 
Prodám ordinaci praktického lékaře v  Kyjově. Ordina-
ce je vedená pod s.r.o., plně vybavená, moderně zařízená. 
Smlouvy jsou se všemi zdravotními pojišťovnami. Ordina-
ce se nachází v lékařském domě, kde je více specializova-
ných ambulancí včetně lékárny a nachází se v centru měs-
ta. Počet pacientů cca 1500. Důvod prodeje je důchodový 
věk. Domluva jistá. Cena dohodou. Kontakt: ordinaceky-
jov@seznam.cz, 773 795 569
Prodám zavedenou praxi VPL v  okrese Domažlice. Kon-
takt: 603 436 206 
Prodám zavedenou gynekologickou praxi v  Praze (2900 
registrovaných pacientek), smlouvy se ZP. Kontakt: lekar-
ske.ordinace@gmail.com 
Prodám zavedenou praxi VPL (okolo 1700 pacientů), lo-
kalitou Praha 22. Pěkné prostory, smlouvy se ZP, zástupy 
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 
Dobrý den, nabízíme ke koupi zavedenou zubní ordi-
naci ve Zlíně, fungující přes 20 let. Má stálou klientelu 
(cca 1500 klientů). Cena dohodou. Těším se na setkání. 
Kontakt: 1url.cz/@stoma, 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. Předání 
dle dohody. Kontakt: 541 228 861, 737 830 673 
Koupím zavedenou pneumologickou praxi v  Pardubic-
kém či Královéhradeckém kraji. Kontakt: pneumolog@
email.cz
Prodám ordinaci ORTOPEDIE, s.r.o., na poliklinice v Plz-
ni. Kontakt: 736 701 754 
Prodám dobře zavedenou praxi praktického lékaře 
v  Brně. Zázemí polikliniky, výborná dostupnost, parko-
vání, 1650 pacientů, smlouvy se ZP, potenciál k  dalšímu 
růstu. Kontakt: 724 758 726
Přenechám zavedenou praxi jednodenní chirurgie v Jih-
lavě. Certifikovaný zákrokový sálek, recepce, sterilizace, 
sociálko, hyg. filtry, ohlasy na soc. sítích. Vhodné i  pro 
dermo, gynek. apod. Třebíč, Pelhřimov, Havl. Brod, Hum-
polec. Kontakt: 602 252 526 
Nabízím převzetí dobře zavedené praxe PLDD v  Liberci. 
Možný je i  zaměstnanecký poměr. Vybavená ordinace, 
parkování, MHD, ubytování. Kontakt: pediatrliberec@
seznam.cz 
Prodám ambulanci neurologie v  Praze, úvazek 1,0. Kon-
takt: 775 679 009. Děkuji.
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, 
603 239 255
Město Trmice hledá do zavedené ordinace po stávající lé-
kařce, která odchází do důchodu, dětského lékaře/lékař-
ku s  atestací na adrese Tyršova 565, 400 04 Trmice. Na-
bízíme kvalitní zázemí a  možnost ubytování v  městském 
bytě v  docházkové vzdálenosti. V  případě zájmu nás ne-
váhejte kontaktovat na telefonním čísle 475 317 230 nebo 
osobně. Město Trmice, Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice. 
Mám zájem o převzetí praxe VPL v lokalitě Zlín, Otroko-
vice, příp. Napajedla. Nejsem řetězec, za případné nabídky 
děkuji. Kontakt: praxezlin@centrum.cz 
Prodám vybavenou oční ambulanci v Hustopečích u Brna 
(smlouvy se 111, 201, 205, 207, 211, plný úvazek). Kontakt: 
775 571 557 
Předám gynekologickou ordinaci v  Praze 4. Smlouva 
s 111,207,211,201. Kontakt: 606 553 628 
Máme zájem o  koupi ordinací s.r.o. nebo zdravotnického 
zařízení. V  případě zájmu nás kontaktujete na tel. čísle: 
792 414 083 
Prodám zavedenou endokrinologickou ordinaci v Tepli-
cích. Kontakt: 602 126 455 
Prodám ordinaci VPL, vedenou jako s.r.o., 500 registr. 
pac. Předměstí Hradce Králové. 2 IČP, jedno nevyužívané. 
Kontakt: prodamordinaci@email.cz 
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Nabízím k postupnému prodeji dermatologickou ordina-
ci s laserovým centrem v Brně. Kontakt: www.laser-cen-
trum-brno.cz, 737 776 085 
Koupím či postupně převezmu praxi VPL v  Praze, Pra-
ze-západ, okolí Berouna či Hořovic. Kontakt: praktik.
lekarka@seznam.cz, 605 910 385 
Přenechám kožní ordinaci – s.r.o. – přímo v  Olomouci. 
Kontakt: ordinacekozni@seznam.cz 
Prodám perspektivně dobře zavedenou endokrinologic-
kou ambulanci v  Praze 6. Kontakt: 777 230  951, endo-
amb@volny.cz 
Prodám zavedenou praxi VPL (okolo 1800 karet) umís-
těnou na poliklinice v  užším centru Brna (právní forma 
s.r.o.). Smlouvy se všemi ZP, perfektní dostupnost a nízký 
nájem. Předání do konce roku 2020. Kontakt: praktik.
veveribrno@seznam.cz 
Přenechám zavedenou ordinaci prakt. lékaře v okresním 
městě Zlínského kraje. Možnost bytu či výhledově odkou-
pení rodinného domu. Kontakt: 604 574 955 
Poptávám RDG praxi s UZ v Praze nebo s možností dojíž-
dění z Prahy. Kontakt: uzrdg@post.cz 
Prodám levně dobře zavedenou praxi PLDD v  Praze 2. 
Kontakt: 603 746 348 
Koupím psychiatrickou ordinaci v Praze v rozsahu úvaz-
ku do 0,5. Další spolupráce možná. Kontakt: 212praha@
seznam.cz 
Prodám zavedenou ambulanci dětské neurologie – Dět-
ská neurologie Trutnov s.r.o, vybavení ordinace včetně 
EEG. Smlouvy se ZP 111,211,201,205,207,209. Kontakt: 
777 014 949 
Prodám zavedenou psychiatrickou ordinaci pro dospělé 
(s.r.o.) v Liberci z důvodu odchodu do důchodu. Volná od 
1.1.2021 nebo dle dohody. Bližší informace při osobním 
jednání. LeDP Liberec s.r.o., MUDr. Jaroslav Tržický. Kon-
takt: 608 981 452 
Za výhodných podmínek přenechám v  roce 2021 zavede-
nou psychiatrickou ambulanci v  Českých Budějovicích. 
Kontakt: 606 948 121 
Prodám zavedenou ortopedickou ordinaci v centru Opa-
vy. Kontakt: 724 177 061 
Prodám psychiatrickou praxi v Praze. Kontakt: 271 735 640 
Prodám velmi dobře zavedenou praxi VPL s.r.o. v Dolním 
Benešově (odchod do důchodu). Perfektní sestra, 1700 
pacientů, výborná dostupnost z Opavy a Ostravy. Nabízím 
také možnost práce na plný, ev. částečný úvazek do doby 
převzetí praxe. Kontakt: 603 361 232 
V  průběhu r. 2021 prodám velmi dobře zavedenou psy-
chiatrickou praxi pro dospělé (s.r.o.) v Týně nad Vltavou. 
Kontakt: tpsych@tiscali.cz 
Nabízím k prodeji dobře zavedenou ordinaci alergologie 
a imunologie v Nymburce – s.r.o., smlouvy se všemi ZP od 
r. 2004. Dobrá dostupnost z Prahy. Možná dohoda o zástu-
pu. Kontakt: alergologie@tiscali.cz, 493 588 210 
V letech 2021/2022 pronajmu či prodám zavedenou oftal-
mologickou ambulanci s.r.o. v  Turnově na poliklinice. 
Kontakt: 604 911 858 

PRODEJ A KOUPĚ 
Prodám plně funkční UZ Philips HD3 s abdominální a va-
ginální sondou. Rok výroby 2007, za velmi přijatelnou 
cenu. Brno. Kontakt: 545 210 745, 773 753 648, marie.
matlova@centrum.cz
Za symbolickou cenu nabízím starší oční vyšetřovací jed-
notu Unit Carl Zeiss made in DDR (cca 70 léta). Kontakt: 
724 162 070 
Prodej zaběhnuté ortopedické ambulance po zesnulém 
kolegovi v  Praze 3, 10, 6. Kontakt: keltiamedadmin@
centrum.cz 
Atestovaný lékař převezme (odkoupí) ordinaci VPL v Pra-
ze. Kontakt: yantarya@seznam.cz 
Barash: Klinická anesteziologie, vydáno česky 2015 – pro-
dám za 700 Kč. Kontakt: fp.bupa@post.cz 
Prodám minimálně používanou vyšetřovací jednotku HU-
VITZ HRT-7000 s odklápěcím stolkem. Kontakt: p. Bardo-
ňová, 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, prosklenou 
skříň – lékárnu. Kompletní nabídka s  obrázky, cena-
mi a  kontaktem je k  dispozici ve formátu PDF na webu 
http://ordinace-praha-10.wz.cz
K  převzetí dermatovenerologická ambulance, Česká 
Lípa. Nízký nájem, možnost ponechat část vybavení (např. 
gynek. vyšetřovací stůl), webové stránky a telef. číslo. Vý-
pomoc se zástupem možná. K  dispozici byt 2+1 k  proná-
jmu. Kontakt: kozniambulance@seznam.cz
Prodám zavedenou urologickou ambulanci v  Ostravě. 
Kontakt: jon.davisa@seznam.cz 
Nabízím převzetí dobře zavedené neurologické ordinace 
v Praze. Kontakt: neuropraha@centrum.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. Kon-
takt: doktor.kubicek@seznam.cz, 731 465 715 
V Praze 12 v Zárubově 497/33 se prodá dvoupodlažní po-
liklinika, spol. s  r. o. Objekt připojen na vodovod, kanali-

zaci, 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 sto-
ly, starší lehátko, pojízdný vozík a dvě skřínky. Více fotek 
do mailu. Praha 5. Kontakt: giina@seznam.cz
Prodám starší ale plně funkční gynekologické křeslo. Pra-
ha 5. Při rychlém jednání sleva možná. Kontakt: giina@
seznam.cz
Prodám zdravotnickou otočnou stoličku se zádovou opěr-
kou Medi. Ve velmi dobrém stavu jako nová. Kontakt: gii-
na@seznam.cz
Prodám starší, ale plně funkční kolposkop ve velmi dob-
rém stavu. Při rychlém jednání sleva možná. Kontakt: 
giina@seznam.cz
Prodám levně horkovzdušný sterilizátor Stericell. Kon-
takt: 604 325 669 
Prodám sterilizátor HS 31 A v dobrém stavu, plně funkční. 
Vhodný pro zdravotnická zařízení či kosmetické salóny. 
Kontakt: giina@seznam.cz
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
Levně přenechám použité vybavení gynekologické ordi-
nace: gynekologické křeslo, lůžko, kolposkop, UZ přistroj, 
PC, Lokalita Praha 9 Letňany. Kontakt: 777 953 676 
Prodám přístrojové vybavení oftalmologické praxe se 
slevou 40 % od původní ceny: bezkon. tonometr + aut. 
refrakt-keratometr Canon, štěrb. lampa, optotyp 142 testů, 
Reichert brýlová skříň, vyšetř. unit. Foto zašlu. Kontakt: 
777 102 262, spa-medicine@yandex.ru 
Koupím ordinaci VPL Břeclavsko/Hodonínsko nebo 
v blízkém okolí. Může se jednat i o menší venkovský obvod. 
Kontakt: vplordinace@email.cz, 702 174 400 
Přenechám zavedenou praxi jednodenní kosmetické 
chirurgie v  Jihlavě. Zákrokový sálek, instrumentarium, 
elektrokauter, parní sterilizátor, kompletní vybavení 
a  spotř. materiál, vlastní recepce, sociální zařízení, hyg. 
filtry, klima, tradice 11 let. Kontakt: info@optocentrum.
cz, 602 252 526
Prodám vybavenou oční ambulanci v Hustopečích u Brna 
(smlouvy se 111, 201, 205, 207, 211, plný úvazek). Kontakt: 
775 571 557 
Prodám s.r.o. – plicní ambulanci, dobře zavedenou, Vyso-
čina. Kontakt: 777 084 017, pneumo@centrum.cz 
Přenechám kožní ordinaci – s.r.o. – přímo v  Olomouci. 
Kontakt: ordinacekozni@seznam.cz 
Koupím ordinaci VPL v Pardubicích nebo v blízkém okolí. 
Může se jednat i o menší venkovský obvod. Kontakt: mi-
chala.simonova@email.cz, 608 741 200
Koupím oční ordinaci kdekoli v  Čechách. Kontakt: 
776 762 051 
Hledám zájemce o koupi prosperující a dobře vybavenou 
ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost v Praze 6 
nedaleko FN Motol. Termín 2021/2022. Kontakt: Gabzor-
ka@gmail.com 
Přenechám zavedenou gynekologickou s.r.o., mož-
nost prodeje i  přístrojů a  dalšího vybavení. Kontakt:  
721 121 553, gynsro@seznam.cz 
Analyzátor QuikRead go zn. Orion. Provádí analýzu CRP 
a  Strep A. Přístroj v  perfektním stavu v  původním obalu 
s originálním příslušenstvím a s kompletní dokumentací. 
Pořizovací cena 40 000 Kč, prodávám za 20 000 Kč. Kon-
takt: 608 522 726 
Prodám vyšetřovací lehátko (masérský stůl), výrobce 
Rousek. Nepoškozené, potah žlutý z kval. koženky. Odpo-
vídá všem zdrav. předpisům, k dispozici orig. návod d190x-
v63xš70. Kontakt: 608 522 726 
Prodám 4D UZ přístroj Samsung-Medison SonoAce R7, 
zakoupeno v  r. 2012/12, 1. majitel. Přístroj plně funkční, 
pravidelný servis + BTK, 3 sondy – vaginální, abdominální, 
4D sonda. Cena 119 000 Kč. Kontakt: khynek@seznam.cz
Prodáme RTG pracoviště vč. staršího vybavení (nepřímá 
digitalizace) a  smluv se zdravotními pojišťovnami. Loka-
lita Praha 4-Kamýk. Kontakt: MUDr. Vladimír Němec,  
603 583 969, v.nemec@iol.cz 
Prodáme plně funkční, servisovaný ultrazvukový přístroj 
SonoScape S20 rok výroby 2013. Součástí přístroje jsou 
funkční sondy. Poslední servis 11/2019. UZ přístroj je ve 
výborném stavu. Cena 80 000 Kč. Kontakt: 604 440 000 
V  horizontu let 2022–2023 prodám zavedenou psychia- 
trickou ordinaci s.r.o. v  Uherském Hradišti. Ordinace je 
v  provozu od r. 1992 a  má smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami v  ČR. Upřednostňuji vzájemně výhodnou 
dohodu. Kontakt: 602 581 281 
Prodám perimetr Medmont od firmy CMI, 2 kusy, levně. 
Kontakt: 608 711 426
Prodám zavedenou interní/cévní ordinaci (s.r.o., 2 IČZ) 
v  Hradci Králové, Podnikatelské centrum, Hradecká 
1152/500. Kontakt: 495 266 799, info@tcmcentrum.cz 
Lékařka s atestací v oboru hledá k odkupu praxi v oblasti 
Prostějovska případně Olomoucka. V  úvodu možná spo-
lupráce se stávajícím PL. Kontakt: praktik.olomouc@
email.cz 

PRONÁJEM 
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé 
v  Praze na Vinohradech. Kontakt: mudr.yvona@se-
znam.cz 

Pronajmu ordinaci ve Vysočanech, Praha 9. Vhodné pro 
specialisty např. v  psychiatrii/psychologii, revmatologii, 
oftalmologii. Kontakt: ordinacevysocany@email.cz 
Nabízíme nebytové prostory pro provozování ordinace v lé-
kařském 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. Proná-
jem možný ihned. Kontakt: 725 011 611
Pronajmu zařízené prostory zdravotnického zařízení 
v Praze 8, vilová čtvrť Rokoska. Čekárna s recepcí, 2x WC, 
sesterna, ordinace, přípravna, zákrokový sálek, sterilizace. 
Celkem 80 m2, parkování před objektem, možnost garáže. 
Kontakt: 603 448 353, derma@email.cz 
Pronajmu ordinaci s čekárnou specialistovi nebo praktic-
kému lékaři, celkem 43 m2 v poliklinice Litochleby v Praze 
4. Cena 210 Kč/m2/měs. Kontakt: 705 207 447, poliklini-
kalitochleby@email.cz 
Poliklinika v Mostě na ulici Topolová 1234 – nabízí v sou-
časné době k dispozici na této poliklinice 2 volné ordinace, 
které jsou okamžitě připraveny k nastěhování pro nového 
lékaře či lékařku. Kontakt: 773 750 634 
Pronajmeme prostory pro rehabilitaci (provozována cca 
20 let), částečně zařízené, cca 150 m2, sportovní hala Hagi-
bor, Izraelská 3160/6, Praha 10, v blízkosti metra A stanice 
Želivského. Kontakt: Vojtěch Seidl, 603 872 106 
Pronajmu ordinaci v Prachaticích. Kontakt: rehamedic@
seznam.cz 
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé 
v  Praze na Vinohradech. Kontakt: mudr.yvona@se-
znam.cz
Lékařům a  zdravotníkům ráda pronajmu pěkný byt s  vy-
hlídkou 3kk+B (17 000 Kč plus poplatky) v Praze 10, nepla-
títe provizi RK, byt nebyl nikdy pronajat jako RBNB, mám 
zájem pronajmout dlouhodobě. Kontakt: 774  603  060, 
775 679 009
Pronajmu prostory ambulance na nové Klinice MEDICent 
v  Ostravě-Hrabůvce. Recepce i  operační sál k  dispozici. 
Kontakt: tomas.kempny@medicent.cz, 737 465 660
 
SLUŽBY 
S.r.o. – stále 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 lé-
kařských praxí na s.r.o. v rámci celé ČR. Profesionální pří-

stup, zpracování na klíč. Kontakt: poradce@mybox.cz, 
602 437 166 
Kurz VYŠETŘENÍ RTG, MRT páteře pro klinické využití. 
MUDr. Richard Smíšek, Praha, 10.–11.10.2020. Kontakt: 
www.spiralstabilization.com 

SEZNÁMENÍ 
Vtipný, šikovný, zdravý, zvídavý a veselý chlap s moudrostí 
muže (50), ale srdcem kluka, hledá laskavou ženu se srd-
cem holky (35–50). Splníme si spolu sny, budeme mít ze 
sebe radost a  v  lásce prožijeme spolu život (Olomoucko, 
Ostravsko, Zlínsko). Kontakt: www.chlapsesrdcem.cz 
Milou, optimistickou a štíhlou partnerku, nejlépe lékařku 
se smyslem pro romantiku i  realitu života, hledá vysoký, 
štíhlý, rozvedený, podnikající, elegantní muž středního 
věku z Prahy. Kontakt: viabona@seznam.cz
Lékařka 36 hledá kolegu k vážnému seznámení. Kontakt: 
seznamenidoktorka@seznam.cz 
Ing. 36 let (s  2letým synem) by se ráda seznámila s  léka-
řem, který by chtěl nás a popř. převzít zavedenou ordinaci 
PL mého otce. Kontakt: 605 166 127 

ZÁSTUP 
Hledám do své ordinace praktického lékaře pro dospělé 
v Rychnově n. K. zástup za MD na 2 až 3 roky, od 1/2020 na 
plný či částečný úvazek. Nadstandardní vybavení, spoleh-
livá a empatická sestra s dlouholetou praxí, zázemí polikli-
niky s lékárnou. Fin. ohodnocení – 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) hledá 
kolegyni nebo kolegu na zástup v ordinaci, 2–3 dny v týd-
nu. Kontakt: mudr.kovarikova@seznam.cz 
Hledá se internista či diabetolog na občasný zástup 
v  ambulanci v  Brně (dovolená, nemoc atp.). Kontakt:  
723 038 723 
Hledám zástup na dobu rodičovské dovolené do ordinace 
PLDD v Novém Strašecí, okr. Rakovník (dobrá dostupnost 
i z Prahy 5 nebo 6), i na částečný úvazek. Schopná sestra, 
ordinace dobře vybavená. Kontakt: 728  427 157, lenka.
benkovska@seznam.cz 
Do gynekologické ordinace v Praze 5-Smíchov (u Anděla) 
hledám lékaře/lékařku na zástup 1 den v týdnu. Vystavo-
vání e-receptů a e-neschopenek zajištěno jiným pracovní-
kem. Kontakt: MUDr. Brynda, 724 022 702 
Do soukromé psychiatrické ambulance v Brně přijmu psy-
chiatra s atestací na 2 dny v týdnu. Kontakt: 603 571 954 

 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 způsobi-

lost v oboru

Přijme do pracovního poměru lékaře 
Nemocnice Most, o.z. - oddělení Chirurgické, 
Neurologické, Oční a Psychiatrické
Nemocnice Teplice, o.z. - oddělení Chirurgické

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

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová
Úsek řízení lidských zdrojů
Tel.: 477 117 960
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s. – 
Nemocnice Most, o.z.
J.E. Purkyně 270, 434 64 Most
Chirurgické oddělení
MUDr. František Janů 
Tel.: 478 031 111

Email: frantisek.janu@kzcr.eu
Neurologické oddělení
MUDr. Stanislav Slavík, MBA
Tel.: 478 032 639
Email: stanislav.slavik@kzcr.eu
Oční oddělení
MUDr. Miroslav Peleška
Tel.: 478 033 429
Email: miroslav.peleska@kzcr.eu 
Psychiatrické oddělení
MUDr. Veronika Kristýnová

Tel.: 478 032 126
Email: veronika.kristynova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. – 
Nemocnice Teplice, o.z. 
Duchcovská 53, 415 29 Teplice
Chirurgické oddělení
MUDr. Martin Sessek
Tel.: 417 519 441
Email: martin.sessek@kzcr.eu

Kontakt:
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Druh zeleniny; pokladna; kód letiště Ocean Falls. – B. Hráz u pláže; hajdy; malé 
bezpilotní letadlo. – C. Plavidlo; vznik; hrabavý pták. – D. Údaje; slovinské sportovní středisko; znělka; ně-
mecká zkratka Svazu nezávislých. – E. Žlutohnědé barvivo; moravské město; otočný nosník; mylný názor. 
– F. Posadit; anglicky „mluvit“; cizí směnka. – G. Strnutí šíje; anglicky „černý“; hodně studit. – H. Živočich; 
kontra; přeražené. – I. Obruba obrazu; 2. díl tajenky; zpívat. – J. Vysmolené džbány (zastarale); olejnatý 
plod; listnatý strom. – K. Nenasycené uhlovodíky; družina; přírodní jev provázený blýskáním a hřmě-
ním. – L. Vaskulární; posvátná; přestat držet. – M. Prodejce nábytku; úpění; popěvek; cizopasný hmyz. –  
N. Anglická zkratka kazety s digitálním záznamem; milieu; silné provazy; bojové vozidlo. – O. Řídká tkanina; 
mělčí nádoba; rozhodčí. – P. Jedno ze jmen amerického autora detektivních románů Gardnera; pronárod; 
střela s trhavou náplní. – Q. Rýnský člun; dřívější narkotikum; velký americký papoušek.

SVISLE: 1. Vát; chumáč rostlin; anglicky „kyselý“. – 2. 1. díl tajenky. – 3. Darebák; část molekuly; 
slovensky „okvětí“. – 4. Truhlářský nástroj; úspěch; rouška; polský veletok. – 5. Oslavná báseň; ruský 
lívanec; touha; rostlina ladoňka (lidově). – 6. Rozbryndat; pláče; lodyha. – 7. Český herec; styly; sezvané. 
– 8. Svobodný šlechtický statek; ošetřovaní; šachová porážka. – 9. SPZ Sokolova; zvláštnosti; tváře. –  
10. Nátěrová hmota na vozidla; zmlácená; kvantový zesilovač světla. – 11. Mužské jméno (starší varianta); 
řeč; středoamerický stát. – 12. Český básník; pražská čtvrť; papežská listina; britský šlechtic. – 13. Hajný; 
řeka ve Francii; obtížný hmyz; jednotka hmotnosti. – 14. Nechvalně; pružná větev; kaz. – 15. 3. díl tajenky. 
– 16. Oznámit; řecké písmeno; mravouk.  

Pomůcka: BdU, Brame, DAT, skila, ZOF.

Anesteziolog je lékař, který má za úkol znecitlivět vaše tělo nebo jeho část před chirurgickým zákrokem. 
Umrtvení se provádí proto, abyste necítil, ... (dokončení citátu, jehož autorem je Karl Wagner, najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V  tajence křížovky v Tempus 
medicorum 7–8/2020 se skrýval 
citát z  knihy Jiřího Nohy Lékař 
vypravuje: Porodníci a gyneko-
logové bývají svými pacientka-
mi ctěni, váženi, ba i zbožňová-
ni. Právem. Ať se to manželům 
líbí nebo ne.
Knihu US Army v  Českosloven-
sku od Františka Emmerta z pro-

dukce Mladé fronty (viz anota-
ci) vyhrává deset vylosovaných 
luštitelů: Kateřina Gadasová, 
Paršovice; Jan Gloger, Ostrava-
-Vítkovice; Miroslav Jenček, 
Litoměřice; Adriena Kokotko-
vá, Pardubice; Jana Linharto-
vá, Praha 9; Rudolf Macháček, 
Sokolov; Petr Segher, Brno; Mi-
roslava Střížová, Ostrava; Mi-
roslava Šmídová, Praha 2; doc. 

Jiří Wotke, CSc., Brno.
Na správné řešení tajenky 
z  čísla 9/2020 čekáme na adrese 
recepce@clkcr.cz do 7. října 
2020.
Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování o ceny 
mohou být zařazeni pouze lékaři 
registrovaní v  České lékařské ko-
moře.
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US Army 
v Československu

1945
František Emmert

Čtivě napsaná a  přehled-
ně strukturovaná kniha 
mapuje průběh osvobo-
zování západních Čech 
americkou armádou 
v  dubnu a  květnu 1945 
a  následný několikamě-
síční pobyt amerických 
vojáků v Československu. 
Text doplňuje množství 
dobových fotografií, 
z  nichž mnohé jsou pu-
blikovány poprvé. Ved-
le všeobecně známých 
událostí, jako byla bitva 
o  Cheb, vstup Američa-
nů do Plzně či setkání 
se Sověty na nedaleké 
demarkační linii, publika-
ce připomíná také méně 
známá fakta: například 
vojenskou přítomnost 
Američanů v  Hradci Krá-
lové, hluboko za demar-
kační linií, ještě před 
příchodem Sovětů, nebo 
účast praporu vlámských 
dobrovolníků v  řadách 
americké armády. Kniha 
US Army v  Českosloven-
sku 1945 vychází k  75. 
výročí osvobození Česko-
slovenska a konce války.

Vydavatelství  
Mladá fronta, 2020
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TEMPUS
MEDICORUM

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.


