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Výpadky dodá-
vek různých léků 
a  jejich přechodná 
nedostupnost nejsou 
pro nás žádnou no-
vinkou. Jsme zvyklí 
společně s lékárníky 
improvizovat tak, 
aby každý pacient 

nakonec nějakou přiměřenou léčbu dostal. To, co 
se ale děje na trhu s léky v České republice letošní 
zimu, tak to nikdo z nás asi nepamatuje.

S větším či menším nedostatkem léků se potý-
ká celá Evropa. Ve snaze dosahovat maximálních 
zisků totiž většina velkých farmaceutických firem 
přesunula svoji výrobu do Číny nebo do Indie, 
tedy do zemí s lacinou pracovní silou, kde si nikdo 
neláme hlavu s bezpečností práce či ochranou 
životního prostředí. Byznys kvete, ale pokud dojde 
například v důsledku epidemie nebo nějaké poli-
tické krize k přerušení dopravních či obchodních 
řetězců, máme problém.

Farmaceutický průmysl, distribuce a prodej 
léků nejsou charita, ale tvrdý byznys. Patrně tedy 
není náhoda, že z trhu mizejí převážně běžné a lev-
né léky, na kterých se nedá tolik vydělávat. 

Nejenom epidemie, ale i ruská agrese vůči 
Ukrajině nás mohly přesvědčit o tom, jak moc 
je naše civilizace zranitelná a jak snadno jsme 
vydíratelní kvůli tomu, že naše společnost upřed-
nostňuje krátkodobý zisk nad vlastní bezpečností. 
Návrat strategické průmyslové výroby – zdaleka 
se nejedná jen o farmaceutický průmysl – zpátky 
do Evropy se stává jedním z hlavních úkolů pro 
Evropskou unii i národní vlády. Nebude to za-
darmo, ale v krizových situacích může jít doslova 
o otázku přežití.

Nedostatek léků sice trápí většinu evropských 
zemí, ale v České republice je situace ještě horší. 
To asi nebude náhoda. Naši politici totiž už dáv-
no rezignovali na jakékoliv strategické plánování 
ve slepé víře, že vše vyřeší neviditelná ruka trhu. 
A ono to nefunguje. Vzpomeňme na to, jak jsme 
byli zaskočení, když počátkem roku 2020 vypukla 
epidemie nemoci covid-19 a my jsme neměli rouš-
ky, ochranné prostředky, a dokonce ani dezinfekci. 
Smutné je, že překvapeni byli i ti, u kterých je zajiš-
ťování připravenosti na podobné krizové situace 
náplní jejich práce. To, co jsme tenkrát na přelomu 
roku levně prodávali, to jsme pak na jaře se slávou 
mnohonásobně dráž dováželi. 

Dalo by se předpokládat, že se z chyb po- 
učíme. Ale to my ne. My jsme nepoučitelní. To, 
že se v chladném období roku rozjede epidemie 
respiračních onemocnění poté, co přestaneme 
dodržovat s covidem spojená protiepidemická 
opatření, to se přece dalo očekávat. Ostatně od-
borníci před silnou vlnou chřipky a dalších viróz 

varovali už od léta. Epidemie přišla. A my zase 
nejsme připraveni. Tentokrát pro změnu chybějí 
běžná antibiotika nebo antipyretika a Ministerstvo 
zdravotnictví se snaží tyto léky shánět bůhvíkde 
a zase za jakoukoliv cenu. 

V důsledku nedostatku léků logicky bují černý 
trh, na kterém si však mohou lidé koupit třeba 
i léky falešné, neúčinné, zdraví ohrožující nebo jen 
špatně skladované. Zdraví pacientů ale ohrožuje 
i špatná samoléčba. A bez následků nemusejí být 
ani záměny léků prováděné v dobré víře lékárníky 
či lékaři. Ostatně již i jen samotné nahrazování 
běžných antibiotik těmi širokospektrými zvyšuje 
riziko vzniku antibiotické rezistence. O zvýšení 
rizika alergických či jiných nežádoucích reakcí 
při častém střídání léků ani nemluvě.

Pacienti jsou chudáci, ale nešťastní jsou i lé-
kárníci a lékaři, kteří nemají informace o tom, 
jaké léky nejsou dostupné. Nechápu, proč systém 
elektronických receptů, který musíme povinně 
používat, lékaře neupozorní, když se chystá pře-
depsat lék, který není na trhu dostupný. Pacient, 
kterého lékař nemohl varovat, tak teprve v lékárně 
zjistí, že jeho lék nemají a nemohou jej ani objed-
nat. Nemocní lidé asi opravdu nemají náladu na 
to, aby obcházeli či obtelefonovávali lékárny, jak 
jim pan ministr Válek doporučoval. 

Farmaceutické firmy se nám snaží namluvit, 
že příčinou výpadků je to, že léky jsou v České re-
publice příliš levné. Jistě, maximální ceny i úhrady 
od pojišťoven jsou regulované, ale těžko tomu 
může být jinak. V dobách, kdy tomu tak nebylo, 
byla u nás řada léků dražších než třeba v bohatém 
Německu a výdaje za léky ruinovaly zdravotní 
pojišťovny, které pak neměly na zaplacení práce 
lékařů. 

Dá se předpokládat, že nedostatek antibiotik 
a antipyretik pomine v létě, až je nebudeme tolik 
potřebovat. Výpadky v jiných lékových skupinách 
nás ale budou trápit dál, dokud stát nezajistí jejich 
strategické zásoby, a to třeba i s využitím systému 
státních hmotných rezerv. 

Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že pro-
blém vyřeší připravovaná novela zákona o léčivech.  
Dá se sice předpokládat, že její tvůrce, náměstek 
Mgr. Dvořáček, který před příchodem na minister-
stvo zastupoval zájmy mezinárodních farmaceu-
tických firem v pozici ředitele jejich české kance-
láře, zná různé finty a fíglíky farmaceutické lobby 
a že tedy nyní, když hájí zájmy státu, vymyslel se 
svým týmem dobrá pravidla. Avšak i když bude 
zákon dokonalý a koalice bude při jeho prosazo-
vání jednotná a opozice mimořádně konstruktivní 
a vstřícná, pak nám tento zákon pomůže nejdříve 
za dva roky. A to není příliš uspokojivá zpráva. 

Pane ministře, nemáte pocit, že chaosu už 
bylo dost?

Milan Kubek
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Slovensko zažilo za posledních 
12 let podruhé výpovědi lékařů

ZDRAVOTNICTVÍ NA SLOVENSKU

V roce 2011 se lékaři ve slovenských nemocnicích inspirovali českými kolegy a prostřednictvím Lekárskeho 
odborového združenia (LOZ) podali hromadné výpovědi. Jejich hlavní motivací nebyl pouze personální 
problém nemocnic, ale lékaři se tenkrát úspěšně pokusili zastavit privatizaci zbytku slovenských 
nemocnic. Skrytá privatizace byla prosazována tehdejším ministrem zdravotnictví Ivanem Uhliarikem, 
kterého slovenský lid přezdíval Pentliarik. 

V září 2022 vypovědělo poslušnost 2100 lékařů nemocnic z celého Slovenska,  
což je přibližně polovina reálně pracujících lékařů v nemocnicích.

Tato lidová přezdívka byla odvozena od 
finanční skupiny Penta, která má od dob 
Rudolfa Zajaca na ministerském postu roz-
hodující příjem právě z výrazně podfinanco-
vaného slovenského zdravotnictví. Například 
za největší tunel ve slovenském zdravotnictví 
média označila převedení více než 500 mi- 
lionů eur z účtu zdravotní pojišťovny Dôvera 
na kyperské účty. 

Rok 2011: Od zastrašování po represe
Kromě pozastavení transformace nemoc-

nic žádali lékaři také vyšší mzdy, dodržování 

zákoníku práce v nemocnicích a též aby zdra-
votní pojišťovny měly zákonnou povinnost 
zaplatit nemocnicím alespoň opodstatněné 
náklady za adekvátně poskytnutou léčbu. 
S těmito čtyřmi požadavky podalo 2411 lé-
kařů ze 34 nemocnic v říjnu 2011 výpovědi. 
Po dvou měsících výpovědní lhůty a tvrdém 
zastrašování i vyhrožování ustála výpověď 
pouze přibližně polovina z nich. Vláda odmít-
la jejich požadavky řešit a vyhlásila nouzový 
stav, přičemž některým lékařům ve výpovědi 
nařídila pracovat a policie chodila s pracov-
ními příkazy k nim domů. Takovouto represi 
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Pracovní místa Minimální kvalifikační předpoklady Základní mzda pro rok 2023 (v EUR)

roky praxe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

lékař s odbornou způsobilostí na výkon odborných  
pracovních činností

LF 1 816,50 1 834,67 1 852,83 1 871,00 1 889,16 1 907,33 1 925,49 1 943,66 1 961,82 1 979,99 1 998,15 2 016,32 2 034,48 2 052,65 2 070,81 2 088,98

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

2 107,14 2 125,31 2 143,47 2 161,64 2 179,80 2 197,97 2 216,13 2 234,30 2 252,46 2 270,63 2 288,79 2 306,96 2 325,12 2 343,29 2 361,45

lékař s odbornou způsobilostí na výkon specializovaných 
pracovních činností

LF + specializace 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 027,50 3 057,78 3 088,05 3 118,33 3 148,60 3 178,88 3 209,15 3 239,43 3 269,70 3 299,98 3 330,25 3 360,53 3 390,80 3 421,08 3 451,35 3 481,63

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 511,90 3 542,18 3 572,45 3 602,73 3 633,00 3 663,28 3 693,55 3 723,83 3 754,10 3 784,38 3 814,65 3 844,93 3 875,20 3 905,48 3 935,75

vydržela vláda jen čtyři dny, 4. prosince 2011 
přistoupila na požadavky lékařů a bylo pode-
psané memorandum, v němž se vláda zavázala 
řešit čtyři lékařské požadavky. 

V oblasti mezd si lékaři vydobyli zákon-
nou garanci, podle níž zákon určil plat lékaře 
lůžkového zařízení u neatestovaného jako 
1,25 a u atestovaného 2,3násobek průměrné 
mzdy v národním hospodářství před dvěma 
lety. Mzdové navýšení bylo dohodnuto po-
stupně ve třech krocích. Vláda ovšem vzápětí 
po prvním navýšení odmítla splnit sliby, a ná-
sledující rok tak lékaři vypověděli práci přes-
čas nad limity, které jim může zaměstnavatel 
nařídit ze zákona. Bez těchto dobrovolných 
přesčasů však nemocnice nemohou fungovat. 
Teprve po tomto tlaku na vládu došlo ke slí-
benému druhému a třetímu navýšení mezd 
lékařů v nemocnicích. 

Pro srovnání: můj základní plat po čtyřech 
letech praxe činil před výpovědí 683 eur hru-
bého a po atestaci se mi zvýšil na 880 eur. Po 
výpovědích se zejména mladým lékařům platy 
přibližně zdvojnásobily, a jak rostla průměr-
ná mzda na Slovensku, valorizovaly se mzdy 
lékařů podle této průměrné mzdy každý rok. 
Následkem toho se jistý počet lékařů vrátil 
ze zahraničí, na lékařské fakulty se po delší 
době hlásilo více zájemců a po letitém klesání 
se konečně zvedla hranice bodů, které je nut-
né dosáhnout při přijímacích pohovorech. 
V průzkumech spokojenosti pacientů se na 
první místo dostalo chování nemocničních 
lékařů a zákoník práce se začal v nemocnicích 
více dodržovat.

Deset let korupce a demotivace
Následovalo přibližně deset let, v jejichž 

průběhu se zákonem stanovená minimál-
ní mzda lékaře v  nemocnici stala v  praxi 
maximální a po atestaci už nijak nerostla, 
bez ohledu na lékařovy zkušenosti či další 
atestace nebo specializace. Těchto deset let 
slovenské zdravotnictví zažívalo množství 
kauz s rozkrádáním, velkou korupcí a růstem 

vlivu finančních skupin. Na druhé straně však 
skutečné problémy zdravotnictví a jeho pa-
cientů vlády neřešily. Personální demotivace 
a úpadek systému způsobily, že slovenské 
zdravotnictví se dostalo na hranici svých per-
sonálních možností. Do toho přišla pandemie, 
která frustraci a krizi našeho zdravotnictví 
znásobila. Slovenské nemocnice kvůli per-
sonálnímu poddimenzování patřily k nejví-
ce přetíženým nemocnicím v Evropě. Vláda 
sice rychle nakoupila drahé ventilátory, ale 
pro nedostatek personálu jich zůstalo hodně 
nepoužitých a kvůli omezeným personálním 
kapacitám se zavedla triáž pacientů. Když 
jsme po vládě požadovali, aby v práci infikova-
ným zdravotníkům poskytla „covidovou PN“, 
jak tomu bylo například u vojáků, minister-
stvo zdravotnictví nám veřejně odpovědělo, 
že zdravotníkům to nedá, „jelikož by toho 
zneužívali“.

Po pandemii nezájem politiků
Když vláda řešila odměny zdravotníkům za 

zvládnutí pandemie, nejdříve lékaře z těchto 
odměn vynechala. V době pandemie byl na Slo-

vensku vyhlášen nouzový stav, aby bylo možné 
lékařům a sestrám nařídit pracovní povinnost, 
která jim byla následně opravdu nařizovaná. 
Když se v Parlamentu hlasovalo o prodlouže-
ní nouzového stavu, jako oficiální důvod bylo 
uvedeno „udržení vyčerpaných zdravotníků 
v nemocnicích“. Nejhorší však bylo, že slovenští 
zdravotníci pochopili, že jestliže ani v nejhor-
ších chvílích politici jejich problémy neřeší, 
nebudou je sami od sebe řešit ani později. 

Úleva po opadnutí pandemie přinesla ma-
sivní odchod zdravotníků z nemocnic, čímž 
se naše možnosti pomáhat pacientům ještě 
zhoršily. Dostali jsme se do situace, kdy naše 
pacientky čekají na operaci nádoru prsu až dva 
měsíce, v sousední nemocnici se ze šesti nově 
zrekonstruovaných operačních sálů operuje 
jen na dvou, protože není personál. Oddělení 
se zavírají nikoliv pro nedostatek pacientů, 
ale personálu, lékaři z nemocnic utíkají do 
zahraničí či do ambulancí. Po pandemii, kdy 
Slovensko zažilo situaci, kdy jsme neměli volná 
lůžka pro dusící se pacienty, nám Evropská 
unie poskytla více než miliardu eur jako „plán 
obnovy“. Ovšem slovenská vláda rozhodla, že 

Tarifní platy lékařů na Slovensku
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ZDRAVOTNICTVÍ NA SLOVENSKU

Pracovní místa Minimální kvalifikační předpoklady Základní mzda pro rok 2023 (v EUR)

roky praxe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

lékař s odbornou způsobilostí na výkon odborných  
pracovních činností

LF 1 816,50 1 834,67 1 852,83 1 871,00 1 889,16 1 907,33 1 925,49 1 943,66 1 961,82 1 979,99 1 998,15 2 016,32 2 034,48 2 052,65 2 070,81 2 088,98

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

2 107,14 2 125,31 2 143,47 2 161,64 2 179,80 2 197,97 2 216,13 2 234,30 2 252,46 2 270,63 2 288,79 2 306,96 2 325,12 2 343,29 2 361,45

lékař s odbornou způsobilostí na výkon specializovaných 
pracovních činností

LF + specializace 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 027,50 3 057,78 3 088,05 3 118,33 3 148,60 3 178,88 3 209,15 3 239,43 3 269,70 3 299,98 3 330,25 3 360,53 3 390,80 3 421,08 3 451,35 3 481,63

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 511,90 3 542,18 3 572,45 3 602,73 3 633,00 3 663,28 3 693,55 3 723,83 3 754,10 3 784,38 3 814,65 3 844,93 3 875,20 3 905,48 3 935,75

ty peníze využije na redukci nemocniční sítě, 
a odhlasovalo se zrušení téměř 11 tisíc nemoc-
ničních lůžek s tím, že se některé nemocnice 
mají změnit na doléčovací oddělení.

Marné varování lékařů
Přes varování lékařů se to vláda rozhodla 

udělat bez předchozí reformy špatně fungují-
cího ambulantního sektoru. Takzvaná refor-
ma nemocnic však nijak neřešila nedostatek 
lékařů a sester ve slovenských nemocnicích. 
V této situaci lékaři pod vedením Lekárskeho 
odborového združenia (LOZ) požádali pre- 
miéra o setkání, aby vláda opravdu začala řešit 
personálně kolabující zdravotnictví. Lékaři 
veřejně řekli, že nemohou mlčky tolerovat, jak 
nemocný systém slovenského zdravotnictví 
ubližuje jejich pacientům. Lékaři LOZ navrhli 
řešení, která mohou odvrátit personální ko-
laps. Požadavky zformulovali do osmi bodů, 
které řešily financování nemocnic (aktuální 
dluh nemocnic činil 800 milionů eur), do-

držování a kontrolu předpisů na personální 
zabezpečení oddělení, zvýšení počtu a kvality 
absolventů lékařských fakult, zvýšení mezd 
sester a lékařů, zreformování postgraduál-
ního vzdělávání (komplikované atestační 
vzdělávání je jeden z nejčastějších problémů, 
který vede k odchodu mladých lékařů) a aby se 
žádné oddělení či nemocnice nezavřely, aniž 
by bylo předem zajištěno, která další oddělení 
převezmou jejich pacienty.

Společný postup lékařů z nemocnic
Přes veřejnou výzvu nás premiér i vláda 

několik měsíců ignorovali a k prvnímu se-
tkání v létě 2021 došlo až poté, co více než 
3500 lékařů nemocnic písemně deklarovalo, 
že pokud vláda nebude řešit tyto požadavky, 
jsou připraveni neodpracovat více přesčasů, 
než jim nařizuje zákon. Teprve na základě 
těchto deklarací se s námi vláda sešla, avšak 
slyšeli jsme jen další sliby. Jedinou konkrétní 
odpovědí vlády bylo, že koncem roku přijala 

nový zákon, podle kterého by bylo možné 
lékařům nařídit další přesčasy či pracov-
ní povinnosti, aniž by bylo nutné vyhlásit 
nouzový stav. To byl další moment, kterým 
vláda zatlačila lékaře do kouta a nedala jim 
na výběr. Lékaři pochopili, že jinou cestu 
ke zlepšení zdravotnictví než podat opět 
výpovědi nemají. Sesbírali jsme přes tři tisíce 
deklarací lékařů z nemocnic, v nichž dekla-
rovali, že pokud vláda nezačne doopravdy 
řešit naše požadavky, podají výpovědi. Pan 
ministr zdravotnictví nám přes média vzká-
zal, že si počká na počet výpovědí. A tak v září 
2022 měl na stole nejdříve 1947 výpovědí 
lékařů nemocnic celého Slovenska a každým 
dnem přibývaly další. To byl zásadní rozdíl 
ve srovnání s rokem 2011, kdy nám výpovědi 
postupně ubývaly. Nyní jejich počet přesáhl 
2100. Což je přibližně polovina reálně pracu-
jících lékařů v nemocnicích. Zapojily se pře-
devším velké a klíčové nemocnice a oddělení. 
Přesto se s námi premiér sešel až po šesti 

Memorandum o zlepšení systému  
zdravotnictví na Slovensku
Představenstvo ČLK vyjadřovalo solidární podporu slovenským lékařům, kteří se snaží zlepšit pracovní 
podmínky zdravotníků a kvalitu slovenského zdravotnictví. Úplné znění najdete na https://www.loz.sk/
memorandum-o-zlepseni-systemu-zdravotnictva-2022/.

Lekárske odborové združenia (LOZ), 
které organizovalo protestní akci sloven-
ských lékařů v podobě hromadného podání 
výpovědí, podepsalo s vládou SR memoran-
dum o zlepšení systému zdravotnictví na 
Slovensku.

V podepsaném memorandu se vláda za-
vazuje prosadit zejména tyto změny:
•  změna systému financování zdravotnic-

kých zařízení tak, aby platby od zdra-
votních pojišťoven odrážely skutečné  
náklady na zdravotní péči včetně dů-

stojné ceny práce zdravotnických pra-
covníků;

•  zvýšení počtu lékařů a ostatních zdravot-
níků se  zákonnou garancí minimálního 
personálního zabezpečení zdravotnického 
zařízení a zavedení trestněprávní odpověd-
nosti v případě jeho nedodržování;

•  ekonomické posílení lékařských fakult, aby 
mohly vychovávat větší množství sloven-
ských lékařů;

•  reforma vzdělávání lékařů;
•  nerušit nemocnice nebo jejich oddělení, 

aniž by bylo zajištěno prostorové a perso-
nální zabezpečení v nemocnicích, které mají 
péči převzít;

•  zabezpečení mzdové konkurenceschopnosti 
při získávání lékařů;

•  garance, že budou přijati zpět do zaměst-
nání všichni lékaři, kteří v  rámci akce 
podali výpověď, a nebudou vůči nim při-
jímány žádné negativní kroky, a pokud  
tyto kroky byly již přijaty, budou odvo-
lány;

•  úprava pracovních smluv lékařů.
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týdnech od chvíle, co už běžely výpovědní 
lhůty. Ohledně mezd nám bylo nabídnuto 
demotivační symbolické navýšení, v sou-
vislosti s řešením ostatních bodů nám vláda 
nenabízela vůbec nic. Lékaře při jednáních 
po celou dobu zastupovalo LOZ. Ke konci 
výpovědní lhůty vláda uvažovala o vyhlášení 
nouzového stavu, avšak po zkušenostech 
z roku 2011 všichni na Slovensku věděli, že to 
vládě nepomůže a bez 2100 lékařů slovenské 
nemocnice fungovat nemohou. Ke konci vý-
povědní lhůty nabídli lékaři vládě kompro-
mis – nejvýraznější ústupek v mzdách pod 
podmínkou, že vláda bude naplno řešit další, 
nemzdové požadavky. Vláda to zpočátku 
odmítala a pokusila se ještě jednou „koupit“ 
lékaře: nabídla jim stabilizační příspěvek. 
Tedy, že pokud stáhnou výpovědi a zavážou 
se zůstat tři roky v příslušné nemocnici, 
dostane každý z nich deset tisíc eur plus za 
každý rok praxe dalších tisíc eur – a to až do 
výše 30 tisíc eur.

Memorandum v poslední 
den výpovědí

Na tiskové konferenci jsem jakožto lé-
kař se 17letou praxí veřejně tuto finanční 
nabídku vlády (v mém případě 27 tisíc eur) 
odmítl, jelikož by to nepomohlo systému ani 
nemocnicím. Stejně tak učinili, ať už veřejně, 
či neveřejně, téměř všichni lékaři nemoc-
nic. Vláda pochopila, že lékaře si nekoupí 
a že jinou možnost než se s lékaři domluvit 
nemá a přistoupila na náš kompromis. Vlá-
da se v memorandu písemně zavázala, že 
naše požadavky bude plnit. Memorandum 
bylo podepsáno v poslední den výpovědní 
lhůty. Předcházela tomu náročná jednání 
o konkrétních bodech dohody. Na začátku 
výpovědí jsme si stanovili dvě premise: naše 

výpovědi nesmějí ublížit žádnému paciento-
vi a buď se vrátí všichni lékaři, kteří chtějí, 
nebo žádný.

A to jsme také dodrželi – lékaři z celého 
Slovenska čekali se zrušením, respektive sta-
žením své výpovědi, na tři kolegyně z jedné 
malé nemocničky, kde se vedení rozhodlo 
klást si podmínky zrušení výpovědí těchto 
lékařek. Memorandum bylo podepsáno až 
po hlasování v Parlamentu, kde byla záko-
nem navýšena mzda lékařů i sester a bylo 
přijato více požadavků ohledně vzdělávání 
mladých lékařů a bylo také zrušeno zdaňování 
vzdělávání zdravotníků. Text memoranda 
je přístupný na našich webových stránkách 
www.loz.sk/memorandum-o-zlepseni-sys-
temu-zdravotnictva-2022/.

Vláda se zavázala přijmout zákon, kterým 
se stanoví zdravotním pojišťovnám zákon-
ná povinnost hradit nemocnicím alespoň 
nákladové ceny za adekvátně poskytnutou 
péči, také zavést DRG systém, oddlužit ne-
mocnice, finančně podpořit lékařské fakulty, 
přijmout ročně navíc aspoň 100 studentů 
medicíny ve slovenském jazyce na místa za-
hraničních samoplátců, postavit novou uni-
verzitní nemocnici, schválit zákon upravující 
fungování univerzitních nemocnic, ve vícero 
konkrétních bodech usnadnit postgraduální 
vzdělávání, určit trestněprávní odpovědnost 
managementů nemocnic za úmyslné porušo-
vání personálních předpisů při personálním 
zabezpečení oddělení a pravidelné veřejné 
kontroly dodržování personálního zabezpe-
čení oddělení a nemocnic. 

Vláda se taktéž zavázala, že v rámci „re-
formy nemocnic“ nezruší žádné oddělení, 
aniž by byla předem zajištěna náhrada – 
personálně i prostorově. Pokud jde o mzdy, 
slovenští lékaři pod vedením LOZ dosáhli 

významného navýšení platů u 20 zdravot-
nických profesí včetně nemocničních ses-
ter, kde byl navíc schválen nárůst za každý 
odpracovaný rok do maximální výše 30 let 
praxe. Sestry a nižší zdravotnický personál 
dostaly také stabilizační příspěvky v přípa-
dě, že se zavázaly odpracovat v nemocnici 
pět let. V souvislosti se mzdami lékařů se 
do zákona dostala minimální mzda léka-
ře lůžkového zařízení: neatestovaný lékař 
1,5násobek a atestovaný lékař 2,5násobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství 
před dvěma lety. Za každý rok praxe náleží 
ještě lékaři 0,015 u neatestovaného a 0,025 
u  atestovaného lékaře až do maximálně  
30 let praxe. Od roku 2025 se tento koeficient 
za rok praxe u atestovaného lékaře zvýší na 
0,03. Průměrná mzda v národním hospo-
dářství před dvěma lety je aktuálně 1211 eur. 

Naděje na zlepšení
Slovenské zdravotnictví je dlouhá léta 

v úpadku, personál nám z nemocnic utíká, 
chybí celá klíčová generace lékařů. Jsme je-
diný stát OECD, kde počet zdravotních sester 
klesá. To, čeho dosáhli lékaři z nemocnic, však 
dalo Slovensku naději, že se zdravotnictví 
může zlepšit.

Slovensko je země, kde je odvratitelná 
úmrtnost ročně tři  tisíce lidí, což jsou dvě 
průměrné slovenské vesnice. Jsme zemí, 
v níž vlády zdravotnictví neřeší a kde v tomto 
resortu kvete byznys. Na což doplácejí naši 
pacienti.

Slovensko je ovšem také země, kde se lé-
kaři i přes nepříjemnosti dokážou postavit za 
své pacienty. Jen dobrý lékař dokáže udělat 
pro svého pacienta i nestandardní věci. 

Peter Visolajský,  

pediatr, předseda LOZ

Inzerce
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O změnu zákona se kolegové  
na Slovensku snaží skoro dvacet let
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Prezident Slovenské lékařské komory MUDr. Pavel Oravec jako host navštívil sjezd ČLK v Brně. Domluvili jsme 
se, že spolu uděláme rozhovor do našeho časopisu. V mezidobí probíhala na Slovensku rozsáhlá protestní akce 
nemocničních lékařů, takže bylo vhodné počkat. Vzhledem k tomu, že zanedlouho se bude konat společné 
zasedání vedení obou komor, položil jsem panu prezidentovi několik otázek.
Na sjezdu vaší komory v roce 2021 jste 
byl zvolen prezidentem. Vystřídal jste 
Mariána Kollára, dlouholetého prezi-
denta komory. S jakým programem jste 
zvítězil? Co považujete za největší cíl, 
kterého byste chtěl dosáhnout?

Sjednocení lékařského stavu. To považuji 
za důležitý předpoklad úspěchu úsilí o zlepše-
ni podmínek ve zdravotnictví. Samosprávná 
stavovská organizace sdružující všechny lé-
kaře na to má přirozený mandát. Přeji si, aby 
to tak vnímali všichni lékaři a podíleli se na 
práci a reputaci komory společně.

Mluvíte o povinném členství. Podotýkám, 
že jste jedna z mála zemí, která nepovin-
né členství v lékařské komoře má. Jak 
velký problém to pro komoru a pro lé-
kaře je? Navíc nemáte ani tzv. povinnou 
registraci, již u nás má např. advokátní 
komora a která je obdobou členství, ale 
nenazývá se tak. Jak vám to komplikuje 
disciplinární pravomoc? 

Činnost lékařské komory byla obnovena 
v roce 1990 a v roce 1991 byla její činnost 
uzákoněna. V roce 2002 bylo zákonem sta-
noveno povinné členství v komoře, a v roce 
2004 bylo povinné členství v lékařské komoře 
na Slovensku zrušeno. Povinná registrace 
v komoře při výkonu povolání pro všechny 
lékaře byla ponechána, členství v komoře je 
však dobrovolné.

Pravomoci komory byly výrazně zredu-
kovány. Práva a povinnosti samosprávy se 
vztahují na členy, ale na registrované léka-
ře jen částečně. Což navozuje nerovnováhu 
a omezuje stavovskou samosprávu při výkonu 
svobodného povolání lékařů, která je přiro-
zená v okolních evropských zemích. Komo-
ra nemá disciplinární pravomoc ve vztahu 
k registrovanému lékaři, pouze vůči členovi. 
Při závažnějším disciplinárním prohřešku 
ukončil členství téměř každý lékař. Tím je 
řízení vůči němu ze zákona ukončeno. Dalším 
důsledkem je oslabení postavení lékařů. Řada 
činností, které v evropských zemích vykonává 
samosprávná stavovská organizace, přešla na 

státní orgány. Praktické důsledky bychom 
mohli popisovat dlouze, nepochybně si je 
však umíte představit. Tím spíš, že máme 
společnou zkušenost se zákazem činnosti 
komory po roce 1948.

Je nějaká naděje na změnu? Existují 
nějaké politické síly, které by vám byly 
ochotné pomoci se změnou zákona? Jakou 
podporu má povinné členství v lékařské 
obci?

O opětovnou změnu zákona se lékařská 
komora snaží od roku 2004. Přísliby byly 
různé a měnily se v závislosti na cílech po-
litické reprezentace Slovenska. Opakovaně 
vysvětlujeme úkoly a důležitost stavovské 
organizace. Problémy při zvládání covidové 
pandemie význam komory ještě zvýraznily. 
Věřím, že i politici už pochopili, že komora 
není zájmové sdružení, nýbrž instituce, která 
má nezastupitelnou roli při výkonu lékařské-
ho povoláni. Členy stavovské organizace je  
50 procent lékařů, kteří pracují na Slovensku. 

Dobrovolnost má ovšem také jedno pozitivum –  
uvedených 50 procent chápe podstatu lékař-
ské samosprávy. Věřím, že úlohu lékařské ko-
mory chápou nebo pochopí i všichni ostatní.

Vzhledem k menšímu počtu členů jsou 
vaše orgány jistě menší než naše. Jakou 
strukturu má Slovenská lékařská komo-
ra?

Na okresní úrovni máme regionální 
struktury – zde probíhají volby koresponden- 
čně, následně už prezenčně prostřednictvím 
zvolených delegátů. Delegáti volí regionální 
struktury na úrovni krajů. Regionálních ko-
mor je osm – shodně s počtem krajů. Shro-
máždění delegátů regionálních komor volí 
regionální prezidenty, regionální radu a pre-
zidium a delegáty sněmu celostátní komory. 
Nejvyšším orgánem komory je sněm, který 
se koná zpravidla jednou ročně. Každých  
200 členů komory zastupuje jeden delegát – 
v současnosti je delegátů 69 plus prezident. 

Sněm volí prezidenta komory, radu a pre-
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zidium. Volební období je čtyřleté. Rada SLK 
má patnáct členů a zasedá každé tři měsíce. 
Sedm členů rady je zároveň členy prezidia, 
které zasedá jednou za měsíc. Prezident ko-
mory je zároveň členem rady i prezidia.

České zdravotnictví už dlouhá léta může 
personálně jakžtakž fungovat jen díky 
slovenským kolegyním a kolegům i se-
strám. Bez nadsázky se dá říct, že mnohá 
oddělení jste u nás zachránili. Jak velký 
problém byl a je odchod vašich lékařek 
a lékařů k nám a do EU?

Celá Evropa čelí nedostatku lékařů. Slo-
vensko patří k zemím, kde je tento problém 
ještě výraznější. Důvodů je hodně – pracovní 
podmínky, vzdělávání, mzdy... V Evropě platí 
volný pohyb pracovní síly, lékaři jdou tam, 
kde jim nabídnou lepší podmínky. To změnit 
nelze, ani to v Evropě nechceme. Je-li o slo-
venské lékaře a lékařky v zahraničí zájem, 
znamená to, že pracují kvalitně. Naším cílem 
je, aby také v naší zemi měli pro svou práci 
takové podmínky, které je budou motivovat, 
aby zůstali pracovat zde. Že tomu tak často 
není, považujeme za problém, jehož důsledky 
pociťujeme už dlouhodobě. A zřejmě i po ná-
pravě příčin potrvá léta, než se situace zlepší.

Ovšem poslední dobou vidíme, že příliv 
slovenských lékařek a lékařů začíná vy-
sychat. Ti, co studovali na Slovensku, se 
k nám už tolik nehrnou. Zůstávají ti, co 
studovali lékařské fakulty v Česku. Je to 
logické, protože šest let je dlouhá doba. 
Změnila se situace u vás k lepšímu, nebo 
Slováci odcházejí za lepším jinam?

Po zlepšení mzdových podmínek léka-
řů v nemocnicích v letech 2011–2012 a po 
schválení každoročního valorizačního me-
chanismu se mzdové podmínky ve sloven-
ských nemocnicích přiblížily podmínkám 

v České republice. Znám to z vlastní zkuše-
nosti. V roce 2011 jsem se jako místopředseda 
Lekárského odborového združenia (LOZ) 
účastnil protestní akce lékařů. V roce 2014 
jsem byl nucen opustit nemocnici, ve které 
jsem pracoval osmnáct let. Důvodem byly 
spory s jejím tehdejším vedením kvůli mým 
aktivitám a z toho plynoucí nátlak, který na 
mne doléhal v oblasti profesionální i osobní. 
Čtyři roky jsem pak pracoval v nemocnici 
v České republice. Navzdory okolnostem, 
které vedly k mému odchodu, to pro mne 
byla vzácná a pozitivní zkušenost. Umožnila 
mi srovnání přímo v praxi.

Zdravotnický sektor na Slovensku je dlou-
hodobě podfinancován. Podle dat z OECD 
(State of Health in the EU) z roku 2022 byly 
výdaje na zdravotnictví v České republice 
v  předchozím roce na jednoho obyvatele  
2361 eur, zatímco na Slovensku 1513 eur. Při-
čemž průměr EU byl 3521 eur. Tyto rozdíly tu 
jsou už léta, prakticky od rozdělení republik. 
Výsledkem je rozdíl ve stavu rekonstrukce 

nemocnic, v jejich 
finanční kondici, 
ve vybavení ambu-
lancí, v  možnos-
tech spravedlivého 
ohodnoceni per-
sonálu. V poslední 
době již je mzdové 
ohodnocení lékařů 
v  nemocnicích na 
Slovensku srov-
natelné s  Českou 
republikou. Ambu-
lance tvoří zvláštní 
kapitolu, tam je 
ohodnocení práce 

zdravotníků na Slovensku výrazně horší. 
Kvalitu a úroveň péče o pacienty se nám daří 
udržet na srovnatelné evropské úrovni hlavně 
díky zodpovědné práci lékařů a zdravotníků.

Podmínky ve slovenském zdravotnictví 
jsou celkově horší. Nemusíme si nic nalhávat, 
lepší by to mohlo být všude. Perete se s ob-
dobnými problémy, různá je však jejich míra 
a dopad. Na západ a jih od České republiky 
jsou podmínky výrazně lepší. Proto tam dnes 
míří i podstatný proud našich lékařů.

Nedávno u vás proběhla rozsáhlá protest-
ní akce nemocničních lékařů, obdobná 
české akci Děkujeme, odcházíme. Co se 
dělo, jaké byly hlavní požadavky a jak 
dopadla?

Byla to podobná akce jako v roce 2011, ale 
s několika podstatnými rozdíly. Také nyní ji 
organizoval Lékařský odborový svaz, jehož 
členy jsou lékaři pracující v nemocnicích. 
Požadavků bolo osm, ale závěrečná jednání 
s politiky byla koncentrovaná jen na mzdo-
vé požadavky. Doslova v poslední dny před 
vypršením výpovědní lhůty byly dohodnuty 
zvýšené koeficienty určující základní mzdu 
lékaře v nemocnici a jejich odstupňování dle 
odpracovaných let čili praxe. Jako negativum 
a podstatný rozdíl ve srovnání s rokem 2011 
vnímám nezájem o komunikaci se stavov-
skou organizací lékařů, nastolení požadavků 
mimo kompetence odborové organizace bez 
jakékoliv konzultace s dalšími organizacemi 
lékařů, jichž se tyto požadavky dotýkaly a je-
jich prosazování v legislativním procesu bez 
připomínkového řízení – kupříkladu v oblasti 
vzdělávání. Tuto disharmonii nevnímáme 
pozitivně. Lékaře, kteří se akce zúčastnili, 
jsme opakovaně veřejně podporovali v je-

Privamed Group vypisuje 
neveřejné výběrové řízení na pozici

Způsob podání přihlášky
Přihlášky a stručný životopis můžete zaslat na e-mail: personalni@privamed.cz 
nebo poštou s označením „Výběrové řízení – ředitel nemocnice v Rakovníku“ 

na adresu Kotíkovská 19, 323 00 Plzeň, personální oddělení nejpozději do 15. 3. 2023

Požadavky
»  schopnost řídit velký podnik
»  vysokoškolské vzdělání lékařského nebo zdravotního typu vhodné (není podmínkou)

ŘEDITEL NEMOCNICE
V RAKOVNÍKU

 vysokoškolské vzdělání lékařského nebo zdravotního typu vhodné (není podmínkou)

ŘEDITEL NEMOCNICE
Nabízíme nadstandardní 

platové ohodnocení
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jich snaze o zlepšení mzdového ohodnocení. 
Je mi upřímně líto, pokud nejsou společně 
prodiskutovány postoje, odůvodněné závěry 
lékařů ze všech sfér zdravotnictví a přesná 
data o lékařské praxi. Na útoky a konfron-
tace na sociálních sítích z kterékoliv strany 
nereagujeme. Není to naše metoda ani forma 
komunikace při hledání řešení problémů. 

Jaké jsou z pohledu slovenské komory 
největší problémy vašeho zdravotnictví? 
Jaká navrhuje komora řešení?

Bezodkladně potřebujeme řešit dlouho-
dobý deficit zdrojů ve veřejném zdravotním 
pojištění. Což se projevuje ve výrazně podhod-
nocených cenách, které platí zdravotní pojiš-
ťovny za výkony nemocnicím i ambulancím. 
Lékařská komora pracuje na tom, aby ceny za 
výkony byly ohodnocené spravedlivě a zdra-
votní pojišťovny měly povinnost je uhradit. 
Spolu s odborníky jednotlivých specializací 
a analytiky naceňujeme od loňského roku se-
znam výkonů zdravotní péče v rámci katalogu 
výkonů dle jejich skutečné hodnoty. Práci na 
katalogu chceme pro všechny specializace 
ukončit letos. Chceme, aby se reálné ceny 
promítly do plateb pojišťoven ambulancím 
a nemocnicím a do státního rozpočtu v příš-
tím roce.

SLK nedělí lékaře na ty v nemocnicích 
a v ambulancích, na soukromé a státní. Navr-
hujeme řešení, o kterých společně diskutujeme 
a spojujeme lékaře v úsilí o jejich prosazení. Po 
několikaleté práci sněm komory přijal v roce 
2021 Koncepci zdravotnictví v SR z pohledu 
SLK, která shrnuje názory lékařů na problémy 
v systému zdravotnictví a návrhy jejich řešení.

Česká komora má v posledních letech 
nepříliš dobrou zkušenost s  ministry 
zdravotnictví. Často komoru přehlížejí 
a obcházejí. Jaké máte vztahy s vedením 
vašeho resortu vy?

S ministry zdravotnictví se komora vždy 
snažila a snaží komunikovat. Princip je jedno-
duchý – konstruktivní hledání východisek je 
v zájmu lékařů, sester i ostatních zdravotníků. 
Někdy to jde snáz, jindy hůř a někdy vůbec. 
Během současného vedení komory se mini-
str zdravotnictví neměnil. Setkali jsme se 
vícekrát, na rozdíl od minulosti přijal nynější 
ministr Vladimír Lengvarský i pozvání na 
loňský Sněm SLK. Na řadu problémů máme 
podobný názor, na jiné odlišný.

V posledních měsících sledujeme velký 
chaos a pnutí na slovenské politické scé-
ně. Jak se toto odráží na řešeních problé-

mů zdravotnictví? Dá se v této situaci 
s nadsázkou vůbec existovat?

Na řešení, která komora navrhuje, je za-
potřebí politická vůle. V situaci permanent-
ního politického konfliktu se vytrácí odborná 
diskuse. Navzdory tomu v některých oblas-
tech, například při řešení katalogu výkonů, 
problémů rezidentského studia apod., po-
stupujeme kupředu společně.

Asi není mnoho států, které by k sobě 
měly tak blízko jako Slováci a Češi. Vzta-
hy mezi slovenskou a českou komorou 
jsou tradičně velmi dobré. Zanedlouho 
proběhne společné zasedání obou před-
stavenstev. Je potřeba na našich vztazích 
z vašeho pohledu něco vylepšit?

Vážíme si výborných vztahů, které mezi námi 
panují. Nejsou dány pouze tradicí, ale spočívají 
v konkrétních zkušenostech, znalosti vzájem-
ných problémů, ve společné historii, v porozu-
mění. Komunikace mezi námi probíhala vždy. 
Chceme ji posunout na vyšší úroveň navázáním 
bližších kontaktů, sdílením řešení. Chceme se 
inspirovat zkušenostmi ČLK, nabídnout naše 
a být si vzájemně ještě více nápomocní.

Děkuji za rozhovor.                         
 Michal Sojka

Lékař/ka na Ambulantní oddělení 
Pracoviště preventivní kardiologie
Staňte se součástí týmu špičkového pracoviště jednoho 
z nejvýznamnějších evropských zdravotnických zařízení. 
Pracoviště preventivní kardiologie přijme do pracovního 
poměru lékaře nebo lékařku na 80–100% úvazek. Pokud 
se realizujete v oblasti primární a sekundární prevence 
civilizačních chorob, léčebné a výzkumné činnosti a péče 
o pacienty po kardiochirurgických výkonech je nedílnou 
součástí Vašeho poslání, pak hledáme právě Vás. 

Posouváme medicínu kupředu, buďte u toho s námi!

Co od Vás budeme potřebovat?
• VŠ vzdělání lékařského směru.
• Atestaci z kardiologie nebo vnitřního lékařství.
• Spolehlivost a férové jednání.

Co si získá Vaše srdce?
• Moderní pracovní prostředí a dobrý kolektiv.
• Možnost zkráceného úvazku 0,8 (32 h týdně).
• Ubytování pro mimopražské uchazeče.
• Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně 

zdravotnických potřeb.
• 25 dnů dovolené a 5 dnů osobního volna.
• Multibenefitní systém v hodnotě 10 000 Kč/rok.
• Výhodné stravování přímo v IKEM.

Kontakt: petra.polakova@ikem.cz
Do předmětu uveďte Lékař na PPK.
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Na nedávno skončeném sjezdu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně bylo zvoleno nové 
vedení a předsedou se znovu stal prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. Položili jsme staronovému 
předsedovi pár otázek pro náš časopis.

Profesor Štěpán Svačina  
znovu zvolen předsedou ČLS JEP

Jaké závěry přineslo jednání posledního 
sjezdu delegátů ČLS JEP? Co bylo hlav-
ním tématem?

Na programu byly agendy, které podle 
stanov přísluší sjezdu, např. zpráva o čin-
nosti a ekonomice. Byl schválen vznik tří 
nových společností. Jednalo se o  Českou 
mikrobiomovou společnost, Společnost pro 
porty a permanentní katétry, Českou spo-
lečnost rekonstrukční mikrochirurgie. ČLS 
JEP má nyní téměř 37 tisíc členů, 119 od- 
borných společností a 33 spolků lékařů. Byla 
schválena změna stanov a vzniklo tzv. pro-
fesní členství. Jednotlivé společnosti mohou 
upravit stanovy tak, že části členů mohou být 
změněna práva. Některé kategorie členů, 
např. laboranti či porodní asistentky, mohou 
mít omezeno volební právo ve volbách do 
výboru společností, nebo naopak mohou ve 
volbách mít garantováno místo ve výboru. 
V některých společnostech něco takového 
neoficiálně již bez problémů existovalo. V ji-
ných se v minulosti stávalo, že nábor nových 
členů zejména z řad lékařů ovlivňoval výraz-
ně volby výboru. Definice profesního členství 
ale není povinností a společnosti mohou mít 
i jednotnou členskou základnu.

Šlo o sjezd volební. Bylo zvoleno nové 
předsednictvo. Jak se změnilo? 

Obměnilo se pět členů předsednictva 
a z toho čtyři již nekandidovali. Předsedky-
ně revizní komise rovněž již nekandidovala 
a byl zvolen její nový předseda docent Vota-
va. Členové předsednictva pak zvolili nové 
vedení Společnosti. Byl jsem znovu na čtyři 
roky zvolen předsedou, prof. Škrha prvním 
místopředsedou, prof. Palička druhým místo-
předsedou, prof. Zima vědeckým sekretářem 
a prof. Pařízek pokladníkem.

Byl jste tedy znovu zvolen předsedou. Ke 
gratulaci se samozřejmě nabízí i otázka: 
co považujete za cíl nebo úkol pro další 
období? 

Samozřejmě změny, které povedou 

ke zlepšení našeho zdravotnictví – v připo-
mínkovém řízení máme šanci ovlivnit mnoho 
vyhlášek a zákonů. Máme významnou účast 
v mnoha orgánech ministerstva. Ministr zdra-
votnictví Vlastimil Válek poděkoval v úvod-
ním projevu mně za předsedání Vědecké radě 
Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR) a dále 
například prof. Benešovi a doc. Mechlovi za 
práci v tzv. přístrojové komisi MZ ČR, v dal-
ších komisích pracují i další. Samozřejmým 
úkolem ČLS je podpora vědy a pořádání edu-
kačních akcí a také vydáváme 33 lékařských 
časopisů. Chceme ČLS dále digitalizovat, již 
nyní má každý člen možnost podívat se na 
svou stránku a kontrolovat své údaje. To je 
důležité pro elektronické volby, které se staly 

běžným postupem, jak společnosti volí své 
výbory i výbory sekcí.

Jak se Společnost změnila v posledních 
letech, co jste ji vedl?

Jsme mnohem více vidět v médiích i na 
veřejnosti – pořádáme hodně tiskových kon-
ferencí, oblíbenou akcí jsou tzv. cluby JEP. 
Vzniklo nové studio pro distanční semináře 
a došlo také k mnoha úpravám v Lékařském 
domě, kde je i nová telefonní ústředna a vy-
sokokapacitní připojení k sítím… Je toho 
mnohem více.

Co považujete za největší problémy čes-
kého zdravotnictví?

Systém zdravotního pojištění, které je 
pojištěním virtuálním a udržuje ustálený stav. 
Léčba pak může být pacientům nedostupná 
a také pacient není stimulován k prevenci. 
I v systému vzdělávání lékařů by šlo mnohé 
změnit. Tragický je nedostatek lékařů v ně-
kterých oborech a regionech. 

Jak vidíte vztah Společnosti a lékařské 
komory? Je potřeba něco měnit? 

Vzájemné vztahy jsou velmi dobré, řada 
funkcionářů ČLS je ve Vědecké radě ČLK. 
Naše organizace by jistě šlo i více propojit 
a tomu jsme otevřeni. 

Michal Sojka

Předsednictvo:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. – předseda
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – 1. místopředseda
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. – 2. místopředseda
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – vědecký sekretář
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. – pokladník
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.,  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., MUDr. Otto Herber, prof. MUDr. Zdeněk  
Krška, DrSc., prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., MUDr. Alena Šebková, prof. MUDr. Karel  
Šonka, DrSc., MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MUDr. David Zogala, Ph.D.

Revizní komise:
doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D. – předseda
MUDr. Hana Cabrnochová, prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.,  
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., as. MUDr. Radovan Vlk

Výsledky voleb do předsednictva a revizní komise ČLS JEP 2023–2026
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Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně představuje přirozeného 
partnera pro Českou lékařskou komoru na poli odborném. Obě naše největší 
lékařské organizace se hlásí ke společnému odkazu Spolku lékařů českých, 
který byl založen v roce 1862 a v témže roce začal vydávat Časopis lékařů 
český. Vskutku úctyhodná tradice, na kterou můžeme s hrdostí navazovat. 

Spolupráce komory  
a odborných společností

Dalším naším společným před-
chůdcem byla v roce 1888 založená 
Ústřední jednota českých lékařů. 
Samotná Lékařská komora pro 
Království české vznikla na zákla-
dě rakousko-uherského říšského 
zákona až roku 1894. Jejím prvním 
prezidentem byl zvolen doktor 
Josef Ostrčil. Lékaři získali ve své 
komoře to, co jim dosud chybělo, 
tedy vlastní profesní samosprávu 
a právní zastání.

Tak jako historie naší vlasti 
zmítané uprostřed střední Evropy 
dějinnými zvraty, tak i osudy našich 
lékařských organizací byly pohnu-
té. Vztahy politických reprezentací 
vůči nim často nebyly právě nejvlíd-
nější. Vždyť například po vyhlášení 
samostatného Československa mu-
sela komora čekat na nový zákon 
upravující její činnost a kompeten-
ce celých deset let. Teprve v roce 
1929 vstupuje v platnost zákon, 
který zřídil tři lékařské komory, a to 
pro Čechy, pro Moravu a Slezsko 
a pro Slovensko s Podkarpatskou 
Ukrajinou. 

Druhá světová válka a nacistic-
ká okupace znamenaly podřízení 
lékařské samosprávy kontrole stát-
ního aparátu a výrazné omezení de-
mokratických svobod pro každého, 
i po lékaře. Po krátkém svobodném 
poválečném nadechnutí nastou-
pila další, tentokrát komunistická 
diktatura, kterou na rozdíl od té 
nacistické již lékařská komora ne-
přežila. Komunisté zákonem zříze-
nou komoru zrušili v červenci 1950, 
a to celkem příznačně nezákonným 
aktem, tedy pouhým výnosem mi-
nistra zdravotnictví Plojhara. 

Na rozdíl od komory, odborné 
lékařské společnosti přežily. A byla 
to právě Československá lékař-

ská společnost Jana Evangelisty 
Purkyně, která jako jediná mohla 
dlouhých čtyřicet let nést prapor 
alespoň omezeně svobodného lé-
kařského sdružování. Bez ohledu 
na politické vlivy, kterým její vedení 
muselo být poplatné, vydobyla si 
„Purkyňka“ mezi lékaři i v celé spo-
lečnosti po zásluze velkou autoritu.

Po sametové revoluci to byla 
právě Česká lékařská společnost 
J. E. Purkyně, kdo stál společně se 
Spolkem lékařů českých a se Sva-
zem českých lékařů v  roce 1991 
u zrodu novým zákonem obnovené 
České lékařské komory.

Lékařská komora má jako 
profesní samospráva samozřejmě 
mnohem širší záběr činnosti, než 
mohou mít odborné společnosti. 
Ale i když má komora svoji vlastní 
vědeckou radu, tak na odborném 
poli samozřejmě rádi s odborný-
mi společnostmi spolupracujeme. 
Ostatně řada vedoucích předsta-
vitelů jednotlivých odborných 
společnosti včetně předsedy ČLS 
JEP profesora Štěpána Svačiny 
v komorové vědecké radě zasedá. 

Komora s odbornými společ-
nostmi úzce spolupracuje zejména 
v oblasti celoživotního vzdělávání 
lékařů, které komora garantuje 
a organizuje. Zastřešujícím orgá-
nem je Asociace pro celoživotní 
vzdělávání a pro vytvoření komo-
rového Vzdělávacího portálu a vy-
budování Domu lékařů s vlastním 
vzdělávacím centrem dostává 
rozvoj lékařského vzdělávání další 
impulzy. 

Celoživotní vzdělávání je pro 
lékaře povinné, ale místo trestání 
těch, kdo tuto povinnost neplní, se 
komoře podařilo prosadit alespoň 
pro soukromé lékaře, kteří jsou 

držiteli diplomu CŽV, finanční bo-
nifikace od zdravotních pojišťoven. 
Pozitivní motivace je pro doktory 
jistě příjemnější než represe. 

Bez odborníků z „Purkyňky“ 
bychom však samozřejmě nebyli 
schopni držet kvalitu prezenčních 
kurzů i online vzdělávacích akcí 
tak vysoko, jak si přejeme. Není 
jistě náhodou, že mezi držiteli 
Ceny prezidenta ČLK za přínos 
celoživotnímu vzdělávání lékařů 
nalezneme současné nebo bývalé 
funkcionáře vedení „Purkyňky“, 
například profesory Tomáše Zimu 
a Jiřího Rabocha.

Lékařská společnost J. E. Pur-
kyně byla jedinou organizací, ve 
které se mohli lékaři v dobách ko-
munistické totality sdružovat, a jako 
taková logicky zastupovala české lé-
kaře v mezinárodních organizacích, 
z nichž nejvýznamnější je bezesporu 
Světová lékařská asociace (WMA). 
Dlouholetý předseda „Purkyňky“ 
pan profesor Jaroslav Blahoš byl 
jako mezinárodně uznávaná osob-
nost dokonce zvolen prezidentem 
WMA. A já jsem hrdý na to, že jsem 
měl tu čest pasovat ho v dubnu 2008 
Rytířem českého lékařského stavu. 

Pan profesor již bohužel není 
mezi námi a členství ve WMA pře-
vzala jménem našich lékařů Česká 
lékařská komora jako nejreprezen-
tativnější nevládní lékařská orga-
nizace. 

Jak jsem již zmínil úvodem, 
máme bohatou společnou historii 
a hlásíme se ke společnému odkazu. 
Máme na co navazovat a já věřím, že 
tak jako dosud bude i v budoucnosti 
spolupráce mezi komorou a odbor-
nými společnostmi plodná a pro 
české lékaře a lékařky prospěšná.

MUDr. Milan Kubek , prezident ČLK

 

Požadujeme:
• Odbornou způsobilost 
•  Certifikát o absolvování 

základního kmene
• Specializovanou způsobilost 
• Trestní bezúhonnost

Nabízíme:
•  Nástupní mzda pro lékaře se 

specializovanou způsobilostí 
minimálně 74 500 Kč měsíčně

•  Nástupní mzda pro lékaře  
po základním kmeni 58 500 Kč 
měsíčně

•  Nástupní mzda absolventa  
od 50 000 Kč měsíčně

•  Stabilizační odměnu poskytu-
jeme při setrvání v pracovním 
poměru minimálně 24měsíců 
při úvazku 1,0

•  Nástup možný ihned,  
popř. dle dohody

•  Pracovní poměr na dobu  
neurčitou

•  Pomoc se zajištěním ubytování
•  Příspěvek na ubytování/ 

/dopravu 3500 Kč měsíčně/ 
/24 měsíců (pro nově  
ubytované zaměstnance  
s trvalým pobytem mimo  
Královéhradecký kraj)

•  Příspěvek na penzijní  
připojištění a životní pojištění 

•  Úhrada členského příspěvku 
České lékařské komory  
při úvazku 0,5

•  Příspěvek na stravování  
ve vlastní jídelně 

•  Zajištěná podpora vzdělávání 
a profesního rozvoje

V případě zájmu 
kontaktujte: 
Mgr. Renata Boukalová
Vedoucí odboru personálního  
řízení a mezd, tel.: 720 298 787
e-mail: 
boukalova.renata@nemocnicerk.cz

Přijme  
do pracovního  

poměru
LÉKAŘE

v oboru Anesteziologie  
a intenzivní medicína
stabilizační odměna  

až 500 000 Kč
a

v oboru Gynekologie  
a porodnictví

stabilizační odměna  
až 500 000 Kč

Nemocnice 
Rychnov  
nad Kněžnou
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Počet lékařů mezi poslanci, senátory, ale i regionálními zastupiteli je v České republice v porovnání 
s ostatními evropskými zeměmi velmi vysoký. Je to již tradice, na kterou jsme si zvykli. Přesto můžeme 
jen stěží nechat bez povšimnutí fakt, že mezi osmičkou kandidátů, kteří se nakonec ucházeli o přízeň 
voličů v prezidentských volbách, byli hned dva naši kolegové lékaři, členové České lékařské komory, 
Marek Hilšer a Tomáš Zima. Rozhodli jsme se toho využít a položit jim oběma několik otázek.

Pohled dvou prezidentských 
kandidátů

Proč jste se rozhodl kandidovat na funkci 
prezidenta České republiky?

Marek Hilšer: Od 90. let mi vadily některé 
aspekty vývoje politiky u nás. Skandály, tune-
lování, korupce pravicových i levicových vlád. 
Štvala mě arogance vůči občanům, obohacová-
ní se na úkor druhých ze strany nejrůznějších 
kmotrů a oligarchů, kteří si přivlastňují stát. 
Vždy jsem se proti těmto jevům vymezoval, 
a to již před vstupem do politiky. Například 
v roce 2008 jsem byl společně s dalšími kolegy 
jedním z organizátorů protestů proti změně 
fakultních nemocnic na akciové společnosti. 
Také jsem se zapojoval do aktivit proti omezo-
vání autonomie vysokých škol, nebo v roce 2015 
jsem protestoval před ruskou ambasádou proti 
vpádu Putinových vojsk na východní Ukrajinu.

Prezidentská volba je součástí přirozeného 
souboje různých mocenských klanů podílejících 
se na oligarchizaci politiky, a proto jsem chtěl 
nabídnout něco jiného. Kandidáta nezávislého, 
někoho, za kým nestojí lobbisté, oligarchové 
nebo klientelistické sítě a nemá vážné stíny 

v minulosti. Mám za to, že takový prezident by 
mohl snadněji otvírat agendu, která může být 
pro určité skupiny nepohodlná, ale prospěla by 
veřejnému zájmu a kvalitě demokracie.

Tomáš Zima: Více než dvacet let se pohy-
buji ve veřejném prostoru v různých pozicích 
a chtěl jsem nabídnout jiný pohled na řešení 
problémů a zvýraznit témata, která považuji 
za důležitá pro budoucnost České republiky. 
Mám na mysli zejména vzdělání a zdravotnictví. 
Při své práci jsem zvyklý dávat různé skupiny 
dohromady a hledat, co nás spojuje, hledat pro-
spěšná řešení pro celek. V laboratorní medicíně 
působí lékaři, nelékaři a laboranti – všichni 
jsou nezastupitelní. Na fakultě jsou předsta-
vitelé teoretických, interních, chirurgických 
a nelékařských oborů a všichni musejí úzce 
spolupracovat. Na univerzitě se jedná o velmi 
různorodé společenství, kdy společným zájmem 
musí být rozvoj vzdělanosti a poznání. Mám na 
mysli zejména vzdělání a zdravotnictví.
Všichni kandidáti se museli nějakým způ-
sobem vymezovat vůči současné vládě. 

Nejinak tomu bylo u vás. Řekněte nám, za 
co byste vy vládu nejvíce pochválil a za co 
nejvíce pokáral.

Hilšer: I když mě tato vláda jako kandidáta 
nepodpořila, vyhýbal jsem se populistickému 
vábení se vůči ní v kampani vymezovat. Laciná 
kritika vlády, která nastoupila těsně před začát-
kem bezprecedentní energeticko-ekonomické 
krize způsobené ruskou agresí proti Ukrajině 
a potažmo celému Západu, je mi vzdálená. Jistě 
šly některé problémy řešit lépe, ale necítím se 
na to, abych z pozice kandidáta na preziden-
ta uděloval knížecí rady. Co však v perspektivě 
jedné dekády považuji za vážný dluh, který ov-
šem padá na hlavy minulých garnitur politické 
reprezentace, je například neochota zbavit se 
energetické závislosti na Rusku, tak jak to doká-
zali v posledních sedmi letech třeba Litevci. Stej-
ně tak dlouhodobě váznoucí digitalizace státní 
správy neumožňuje například lepší cílení sociální 
pomoci. Namísto toho se sahá k plošným opatře-
ním. To jsou příklady strukturálních problémů 
státu způsobených nezodpovědnou politikou, jež 
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se ještě více obnažují v dobách krize a přispívají 
k prohlubování napětí ve společnosti. 

Zima: Pojďme být pozitivní, myslím, že 
lidé si už vzájemných útoků užili dost. Vláda 
zvládla dobře svoje evropské předsednictví, 
které však velmi málo „prodala“ doma, což je 
škoda. Za hlavní nedostatek vlády vidím pozdní 
řešení energetické krize, kdy to chtělo odvahu 
pro účinná řešení, která by snížila populismus 
a strach u mnoha lidí. 
Jak hodnotíte svůj volební výsledek a kde 
vidíte příčiny neúspěchu?

Hilšer: Jako jednoznačný neúspěch. Příčin 
je mnoho a není zde prostor je všechny vyjme-
novat. Třeba nedostatečný politický marketing, 
nízké náklady na kampaň či hrozba Babišem. 
Stručně lze říci, že kandidáti s lepším voleb-
ním výsledkem byli voličům sympatičtější než 
kandidát Hilšer.

Zima: Příčin je samozřejmě více. Vyzdvih-
nu dvě z nich: obecně byla poptávka více po 
lidech, kteří velí než po těch, kteří naslouchají 
a hledají cestu ke společné shodě. Média na 
začátku rozdělila kandidáty na ty, které je třeba 
volit a které vlastně ne, na základě průzkumů… 
Řada z nich se zejména prezentovala na sociál-
ních sítích a diskuse byly až na konci kampaně, 
kdy se u jednoho z preferovaných kandidátů 

ukázalo, že průzkumy a výsledek prvního kola 
se lišil skoro o 100 procent. A pak se podívejte na 
rozdíly v rozpočtech na kampaň u jednotlivých 
kandidátů; rozdělení kandidátů se projevilo 
i v získávání finančních příspěvků. 

Co vám osobně kandidatura na prezidenta 
přinesla za zkušenosti?

Hilšer: Podle ohlasů jsem zjistil, že by lidé 
v prezidentských volbách raději volili moji man-
želku než mě. To bylo milé překvapení, které mi 
znovu potvrzuje, že jsem šťastný muž, když si 
mě moje žena vzala.

Zima: Poznáte staré i nové lidi. Na jednu 
stranu se během takto vyhrocené situace, ja-
kou kampaň bezpochyby je, projeví lidé, kte-
ré jste znal. A na druhou stranu se seznámíte 
se spoustou nových lidí s životními příběhy 
a zkušenostmi, které vám doplní vaši představu 
o České republice. 

Co dál? Jak hodláte využít zkušenosti z vo-
lební kampaně? Budete například kandi-
dovat do Senátu ČR?

Hilšer: Do Senátu České republiky jsem již 
jednou kandidoval. Obhajoba mandátu mi dává 
smysl i vzhledem k tématům, kterými se již dnes 
ve veřejném působení zabývám a chtěl bych se 

jim věnovat i dále. Na druhou stranu politika je 
sice zajímavé, ale také nevděčné a nevyzpytatel-
né řemeslo, zvláště pokud člověk neuhýbá, a tak 
se vždy vrací otázka, do jaké míry mu obětovat 
profesní i osobní život.

Zima: Dál budu chodit ráno do práce do 
Ústavu ve Všeobecné fakultní nemocnici a na 
1. lékařské fakultě, jak jsem to ostatně většinou 
dělal i během kampaně. Mými tématy i do bu-
doucna bude problematika zdravotnictví, jeho 
dostupnosti, kvality a financování, vazbám na 
sociální systém i moderní trendy, jakými je 
digitalizace a telemedicína. Je důležité zdů-
razňovat význam vzdělávání pro rozvoj nejen 
jednotlivce, ale i celé společnosti, která je pak 
méně náchylná k extrémům a jednoduchým 
řešením. Chtěl bych si najít čas a trochu kom-
plexněji, hlouběji se zamyslet nad klíčovým 
problémem naší země, tak jak jsem jej poznal: 
tím jsou neustále se rozevírající nůžky mezi 
některými regiony i sociálními skupinami. 
Pokud nebudeme řešit příčiny, ale zabývat 
se až následky jako dosud, pak naši zemi ne-
uzdravíme. Což lékařům, myslím, nemusím 
vysvětlovat.

Děkujeme za vaše odpovědi a přejeme hod-
ně štěstí.

Redakce časopisu Tempus medicorum 

Lékař (ž/m)

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS
NA POZICI

NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍME:

KDE NÁS NAJDETE? Brno  •  České Budějovice  •  Liberec   •  Nový Jičín  •  Ostrava-Bělský Les
Ostrava-Hrušov  •  Praha  •  Průhonice  •  Vídeň  •  Vyškov  •  Zlín

• zkrácené úvazky,

• zaškolení a vedení zkušeným týmem,

• akreditovaná pracoviště, 

• jednosměnný provoz bez lůžkové péče a služeb.

 BEZ KVALIFIKAČNÍ 
DOHODY

www.gemini.cz/kariera         zamestnani@gemini.cz

Inzerce
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Situace s nedostatkem léků v lékárnách by se měla stabilizovat v březnu, uklidňuje Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. „Lékaři ale stále tápou, co mohou předepsat,“ upozorňuje prezident ČLK Milan Kubek.

Proč nejsou léky a kdy budou?
Antibiotika, léky na horečky, 

bolesti v krku nebo léky proti bo-
lesti. To je jen zběžný výčet léčiv, 
kterých je na tárách lékáren nedo-
statek. Lidé jsou nervózní, lékárníci 
napadáni a lékaři si každý den mu-
sejí zjišťovat, co vlastně předepsat 
mohou a co ne. Podle ministerstva 
zdravotnictví se situace stabilizuje 
do začátku března. Jaké kroky chce 
ministerstvo podniknout? Proč 
nejsou léky ve státních hmotných 
rezervách a jaké se nastolí kroky, 
aby se situace za rok neopakovala?

Nedostatek léků hlásí lékárny 
napříč republikou. „V tuto chvíli 
máme stále nedostatek některých 
antibiotik, konkrétně nám chybí 
amoxicilin (Duomox, Ospamox), 
nemáme tablety ani sirup. Dnes 
nebo zítra vydáme poslední peni-
cilin v tabletách (sirupu máme za-
tím dostatek). Chybějí nám rovněž 
protizánětlivé oční kapky a vitamin 
K v kapkách. Situace se ale průběž-
ně stále mění, například koncem 
minulého a začátkem tohoto tý- 
dne jsme dostali dodávku několika 
širokospektrých antibiotik. Těch 
máme nyní zásobu zhruba na jeden 
měsíc,“ popisuje situaci zlínské lé-
kárny v Krajské nemocnici T. Bati 
mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Situace se přitom mění každý 
den. „Vzhledem k nedostatku na 
trhu i aktuálně vyšší nemocnosti 

se stává, že nám dříve běžná měsíční 
zásoba nevydrží ani týden. Momen-
tálně máme plný sortiment, ale to 
se může během několika dnů změ-
nit. Záleží totiž na lékárnách v okolí 
a jejich zásobování. Pokud pacienti 
u nich nepochodí, jdou k nám a naše 
zásoby jsou velmi rychle pryč,“ uve-
dl vedoucí Lékárny DUO Vsetínské 
nemocnice Mgr. Tomáš Svoboda.

V některých lékárnách bohu-
žel nekoupíte ani ta širokospektrá 
antibiotika. Jak uvedl premiér Petr 
Fiala na interpelacích Sněmovny, 
v příštím týdnu by měla do Česka 
dorazit mimořádná dodávka pe-
nicilinových antibiotik a do konce 
ledna i desítky tisíc balení dětských 
antipyretik. Ministr zdravotnictví 
Vlastimil Válek na Twitteru dodal, 
že v lednu a únoru dorazí půl mi- 
lionu balení.

Kvůli absenci penicilinu ale 
řada lékařů pak jako první volbu 
využívá širokospektrá antibiotika, 
která ale v  konečném důsledku 
přinášejí řadu negativních faktorů. 

„Existují léky první a druhé vol-
by. Pokud používáte širokospektrá 
antibiotika jako léky první volby, tak 
zvyšujete rezistenci bakterií na an-

tibiotika a snižujete účinnost. Větši-
nou účinnější antibiotika mají také 
větší množství nežádoucích účinků. 
Jsou více zatěžující pro organismus. 
Je to nouzová léčba a není to opti-
mální,“ upozornil v pořadu 360° na 
CNN Prima News prezident České 
lékařské komory (ČLK) Milan Ku-
bek s tím, že léčba by měla být co 
nejvíce cílená.

Kdy se situace zlepší?
Podle ministrova náměstka Ja-

kuba Dvořáčka by situace měla být 
stabilní na začátku března. „Je mož-
né, že určité léčivo dočasně nebude 
dostupné,“ uvedl na tiskové konfe-
renci s tím, že někteří výrobci sice 
dodávky léků obnoví, ale ještě chvíli 
potrvá, než bude situace stabilní.

Pokud se má ale situace uklid-
nit v březnu, tak to už je podle pre-
zidenta ČLK Kubka období, kdy 
nebudeme léky v  podstatě tolik 
potřebovat. „Teď už žádné zázrač-
né řešení neexistuje a podporuji 
snahu Ministerstva zdravotnictví 
najít léky v podstatě kdekoliv,“ uvedl 
prezident ČLK v pořadu 360° na 
CNN Prima News.

„Dodávky léků mají na Mini-
sterstvu zdravotnictví prioritu. 
Nehrozí, že by pacient nedostal 
léčbu. Dokonce bude mít vždy více 
variant, ze kterých si může vybrat, 
včetně antibiotických léků. Uvě-
domujeme si samozřejmě riziko 
rezistence,“ uklidňoval na tiskové 
konferenci Válek. 

Situace už je ale tak rozjetá, 
že i když se ministerstvo snaží lidi 
uklidnit, moc se to nedaří, jak uvedl 
prezident ČLK Kubek.

„My jako lékaři například ne-
víme, které léky na trhu jsou a ne-
jsou dostupné. Napíšu pacientovi 
lék a on až v lékárně zjistí, že není. 
Nemocný člověk nemá náladu obí-
hat nebo obvolávat lékárny, jak mi-
nisterstvo radí. Tady se ukazuje, že 
jsme se z covidové krize nepoučili. 

Když vypukla covidová epidemie, 
neměli jsme ochranné pomůcky, 
neměli jsme roušky. Teď se dalo oče-
kávat, že v momentě, kdy se nebude 
dodržovat vůbec nic a kašlající lidé 
nám pochodují po metru a chodí 
do práce, tak se rozjede epidemie 
respiračních infekcí a tím pádem 
budeme potřebovat léky,“ upozornil 
Kubek.

Právě informovanost lékařů 
je přitom podle Dvořáčkových 
slov v pořadu 360° celkem novin-
kou. „Komunikujeme jak s odbor-
nou společností praktických lékařů, 
tak s odbornou společností praktic-
kých lékařů pro děti a dorost a se 
zástupci ambulantních lékařů. Je  
to nová věc, tento týden poprvé  
a každé další pondělí dostanou tito 
lidé informaci o tom, která anti- 
biotika jsou dostupná,“ uvedl.

V návaznosti na to ale pan Ku-
bek zareagoval, proč se Ministerstvo 
zdravotnictví drbe za uchem nohou, 
když se může podrbat rukou. „Čes-
ká lékařská komora sdružuje všech  
58 300 lékařů, na 45 tisíc z nich 
máme e-mailové adresy, a pokud mi 
dáte informaci, tak během hodiny 
ji všichni lékaři mají. Proč jedná-
te s někým, kdo ani není schopen 
informaci rozdistribuovat mezi 
všechny lékaře? A proč ignorujete 
ČLK?“ ohradil se Kubek.

Jsou hmotné rezervy 
řešením? 

Podle prezidenta ČLK Kubka 
by mělo být řešením umístit dů-
ležité léky do státních hmotných 
rezerv: „Vláda by měla rozhodnout, 
které léky a v jakých objemech by 
měly být ve státních hmotných re-
zervách. Někdo bude hlídat, aby ne-
propadla jejich exspirace, a budou 
se pouštět na trh třeba prostřed-
nictvím státního podniku.“ 

Náměstek Jakub Dvořáček 
přiznal, že ve státních hmotných 
rezervách žádná antibiotika ne-Ilu
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jsou. „Tyto léky se nikdy v minu-
losti tímto systémem nevyužívaly, 
a jakmile je něco takového dáno do 
hmotných rezerv, lze to vydat jen 
v rizikových situacích, v krizovém 
stavu. Máme cca 700 registrovaných 
léčiv a je těžké předvídat, jestli bu-
deme potřebovat antibiotika, léky 
na kardiovaskulární onemocnění 
atd.,“ bránil se v diskusi Dvořáček.

I proto už nyní nedává podle 
Dvořáčka smysl tyto léky do státních 
hmotných rezerv dávat. „Nicméně 
připravujeme novelu, která by tuto 
povinnost přenesla na výrobce, a my 
budeme chtít, aby do budoucna kaž- 
dý výrobce, respektive držitel roz-
hodnutí o registraci léčiv na předpis, 
držel určitou zásobu navíc k tomu, 
co dodává, tak abychom získali čas 
v momentě nahlášení výpadku nebo 
nedostupnosti léčiva či v rámci mo-
nitoringu, který děláme Evropské 
lékové agentuře,“ řekl Dvořáček.

Závislost na Číně a Indii
Vedle  nedostatku léků  kvůli 

vysoké nemocnosti existuje také 
velmi vysoká závislost ve výrobě 

na Asii. „Farmaceutický průmysl 
je obrovský byznys, to není žádná 
charita. Není náhodou, že z trhu 
vypadávají léky, které jsou normál-
ně běžné, levné a na nichž se málo 
vydělává. To není středobod zájmu 
farmaceutických firem. A aby se do-
sahovalo maximálních zisků, tak se 
výroba přesunula do Číny a Indie, 
protože jsou tam nízké náklady na 
pracovní sílu, nedodržuje se tam 
vůbec nic a jsou nízké požadavky na 
ochranu životního prostředí,“ řekl 
Milan Kubek.

Podle Dvořáčka se ale napří-
klad penicilin nyní zajišťuje z ev-
ropské výroby. „Není pravda, že 
by se výroba přesunula plně. Jeho 
nedostatek není způsoben ani tím, 
že by byl nedostatek účinné látky, 
ale máme omezené možnosti mo-
tivovat průmysl, aby se přesunoval 
ve větší míře,“ řekl Dvořáček.

Co budeme dělat 
v příštích měsících?

Problém je podle ministra 
Válka celoevropský. I proto bude 
ministerstvo zdravotnictví příští 

Kontakt:

Krajská zdravotní a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
přednosta MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
Tel. 477 113 030
Email: karel.slama@kzcr.eu

přijme
lékaře na Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku, 

akreditovaného pracoviště II. stupně
Požadujeme:
◊	vysokoškolské	vzdělání	–	lékařská	fakulta
◊	zájem	o	vzdělání	v	oboru
◊	bezúhonnost	a	zdravotní	způsobilost
◊	spolehlivost,	dobré	komunikační	schopnosti
◊	schopnost	samostatné	a	týmové	práce
◊	znalost	práce	na	PC	(Word,	Excel)
◊	výhodou	specializovaná	způsobilost	v	oboru
◊	vhodné	pro	absolventy

Nabízíme:
◊	moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊	široké	možnosti	operativy	vč.	robotické	chirurgie	TORS	a	dětské	operativy
◊	podpora	profesního	rozvoje
◊	nadstandardní	platové	podmínky
◊	náborový	příspěvek	až	150	000	Kč
◊	flexibilní	úvazek	(0,1	–	1,0)
◊	zázemí	úspěšné	a	stabilní	společnosti
◊	podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání	financované	zaměstnavatelem	
◊	řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace	a	specializovaná	centra
◊	možnost	zajištění	bydlení	
◊	zaměstnanecké	benefity	(příspěvek	na	penzijní	připojištění,	nadstandartní	
pokoje	v	případě	hospitalizace,	5	týdnů	dovolené,	zvýhodněná	roční	síťová	
zaměstnanecká	jízdenka	Dopravy	Ústeckého	kraje,	příspěvek	na	dovolenou,	
závodní	stravování,	slevy	na	služby	či	produkty	u	vybraných	partnerů)

týden jednat na úrovni EU se zá-
stupci švédského předsednictví 
i evropského Úřadu pro připrave-
nost a reakci na mimořádné situace 
v oblasti zdraví (HERA). Jedním 
z možných řešení na úrovni EU je 
například společný nákup léčiv, 
který dává členským státům při 
jednání lepší pozici.

„Česká republika není jedi-
ným státem, který se s  výpadky 
léčivých přípravků potýká. Stej-
ný problém mají i další evropské 
země včetně Rakouska, Německa, 
Francie, Finska či Chorvatska. 
Tyto nedostatky jsou způsobeny 
mj. kombinací výrazně vyšší ne-
mocnosti občanů, než tomu bylo 
v posledních letech, výrobními dů-
vody i nedostatečným plánováním 
výrobců,“ uvedl náměstek minis- 
tra zdravotnictví Jakub Dvořáček. 
S nedostatkem dětského sirupu Nu-
rofen se Česko potýkalo už loni před 
vánočními svátky. Dovezeno bylo 
podle Válka 340 tisíc balení, dalších 
85 tisíc po Novém roce. Válek připo-
mněl, že dětí ve věku šest měsíců až 
čtyři roky, pro které je sirup určený, 
je zhruba 300 tisíc až 500 tisíc. „Je 
to skoro jeden sirup pro každé dítě. 
To je množství, které normálně stačí 
na čtvrt roku,“ dodal.

I proto na tiskové konferenci 
poprosil všechny občany, aby se 
nesnažili léky skupovat a nabízet 
je těm, kteří je nepotřebují. „Léků 
je dostatek, a  pokud je někdo 
skupuje, může se stát, že pacient, 
který je zrovna potřebuje, je v té 
chvíli nemá. Dovezli jsme obrov-
ské množství léků a  další velké 
množství dovezeme a panika není 
namístě,“ upozornil Válek.

Ministerstvo bude podle mini-
stra Válka také podnikat kroky, aby 
se situace neopakovala na podzim. 
Chce od výrobců nejzásadnějších 
léčiv informace o tom, kolik jich 
plánují pro ČR vyrobit. Sněmov-
na by podle Válka měla letos také 
projednat novelu zákona o léčivech, 
která by měla výrobcům stanovit 
povinnost držet dvouměsíční záso-
bu některých léků. Platit by měla od 
ledna 2024, protože se na ni firmy 
musejí připravit.

Pavlína Zítková, Naše zdravotnictví.cz

 

Požadujeme:
•  specializovaná 

způsobilost v příslušném 
oboru výhodou

• trestní bezúhonnost

Nabízíme:
•  smluvní mzdu pro léka-

ře se specializovanou  
způsobilostí minimálně 
70 000 Kč měsíčně

•  poskytujeme stabilizač-
ní odměnu 500 000 Kč 
pro lékaře se specializa-
cí při setrvání v pracov-
ním poměru minimálně  
48 měsíců při úvazku 1,0

•  nástup možný ihned
•  pracovní poměr  

na dobu neurčitou
•  využití nemocniční 

knihovny
•  pomoc se zajištěním 

ubytování 
•  příspěvek na ubytování 

(pro nově přijímané 
zaměstnance s trvalým 
bydlištěm mimo  
Královéhradecký kraj)

•  dotovaná strava v areálu 
nemocnice

•  příspěvek na penzijní 
a životní pojištění

•  úhrada členského pří-
spěvku České lékařské 
komoře při úvazku 0,5

V případě zájmu  
o bližší informace  
nás kontaktujte: 

Bc. Eva Jará,  
+420 728 215 931, 

 jara.eva@nemocnicenachod.cz

Oblastní nemocnice 
Náchod a.s.

přijme

specialistu/ku 
lékaře/ku
na oddělení 

klinické  
hematologie 
a transfuzní 

služby 

Nemocnice
Náchod
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https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/narust-cen-leku-prijde-na-podzim-a-na-prelomu-roku-hrozi-i-dalsi-vypadky-v-dodavkach-leku-rika-vykonny-reditel-caff-filip-vrubel
https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/na-ceskem-trhu-chybi-rada-leku-ministerstvo-zdravotnictvi-se-podarilo-zajistit-alespon-dodavky-detskeho-sirupu-nurofen
https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/na-ceskem-trhu-chybi-rada-leku-ministerstvo-zdravotnictvi-se-podarilo-zajistit-alespon-dodavky-detskeho-sirupu-nurofen
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Nezisková organizace Lékaři bez hranic se snaží co nejlépe pomoci potřebným ve válce na Ukrajině: 
zachraňuje třeba v evakuačním vlaku. O pacienty se pak dál stará pomocí fyzioterapie, která je na Ukrajině 
nedostatkovým zbožím. Na misi na Ukrajinu vyjelo s Lékaři bez hranic v loňském roce 16 profesionálů 
z Česka a Slovenska. Přečtěte si, o jaké šlo pozice nebo jak spolupracují s místními lidmi.

Lékaři bez hranic na Ukrajině:
„Během šesti dní jsme v Chersonu  
poskytli 800 zdravotnických konzultací.“ 

První evakuační vlak Lékařů bez hranic 
se rozjel na konci března 2022. Upravili ho 
tak, aby se v něm dala poskytovat zdravotní 
péče, jeden z osmi vagonů navíc funguje 
jako jednotka intenzivní péče. Hned bě-
hem prvního dne převezli devět pacientů ze 
Záporoží do Lvova. Pak dostávali stále více 
naléhavých žádostí o pomoc z nemocnic na 
východě země, vlak tedy zvětšili a přizpů-
sobili. A zachráněných bylo násobně víc.

„Do Vánoc loňského roku vlak převezl 
2600 lidí. Převáží pacienty z východu, tedy 
z frontové linie, do bezpečnějších oblastí,“ 
říká Tereza Wyn Haniaková, vedoucí komu-
nikace české pobočky Lékařů bez hranic. 

Velkou část ošetřovaných ve vlaku tvo-
ří senioři a děti, nejmladšímu pacientovi 
bylo šest let. Spousta pacientů byla zraněna 
během vojenských útoků na rezidenční 
části měst plné civilistů: například v červnu 
loňského roku způsobil 73 procent zranění 
výbuch, asi 20 procent lidí potřebovalo 
ošetřit po zásahu šrapnely nebo střelnými 
zbraněmi, zbytek byl důsledek násilných 
incidentů. Více než deset procent ošetře-
ných přišlo o nejméně jednu končetinu. 
Převozy trvají až třicet hodin: ve vlacích 
jsou přístroje na udržení pacientů ve sta-
bilizovaném stavu.

Evakuační vlak byl od počátku dost vidi-
telný, mluvilo o něm hodně médií. A s tím se 
také pojí dezinformace. „V jisté době se šířila 
nepravdivá zpráva, že Lékaři bez hranic pře-
pravují raněné dál do Evropy, což není prav-
da. Vlak nikdy nepřekročil hranice Ukrajiny. 
Ale překvapilo mě, že se o této polní nemoc-
nici na kolejích hodně vědělo – a spousta za-
jímavých projektů naopak zůstala v pozadí,“ 
upozorňuje Wyn Haniaková.

Fyzioterapie je na Ukrajině v plenkách
Jedním z takových důležitých projek-

tů je i fyzioterapie. „Měla jsem tu čest být 

u spuštění tohoto projektu,“ popisuje Wyn 
Haniaková, která na Ukrajině koncem léta 
loňského roku působila.

Dodává, že Lékaři bez hranic mají jen tři 
takové projekty na světě, kromě Ukrajiny 
ještě v Jordánsku a Pásmu Gazy v Palestině. 
„Dokazuje to, že neděláme jen traumatolo-
gickou péči ve smyslu, že pacientovi kvůli 
zranění amputujeme nohu, zachráníme mu 
život a pošleme ho domů. To nestačí. Nechce-
me nechávat pacienty ve stavu, ve kterém 
nemohou pořádně fungovat. Staráme se také 
o navazující péči. Fyzioterapeutů je totiž na 
Ukrajině hrozně málo a tento obor tam nemá 
vyloženě specializaci. My jsme sem mohli 
přinést naši expertizu a zdravotníky v této 
specializaci zaškolit.“

Území znali, proto mohli hned pomoci
Lékaři bez hranic na Ukrajině působí už 

od roku 1999 a přítomní byli i v roce 2014. 
Konflikt tu přece jenom trvá už delší dobu než 
jeden rok, byť předtím nešlo o takové měřítko.

V chudých a krizí zasažených venkov-
ských oblastech už dříve zkvalitňovali přístup 
k primární zdravotní péči v Doněcku, starali 
se o nakažené virem HIV v Luhansku nebo 
o pacienty s tuberkulózou v Žitomiru. Když 
v únoru 2022 válka vyeskalovala, věděli, jak 
místním efektivně pomoct.

„Na začátku nám velmi pomohlo, že už 
jsme na Ukrajině fungovali. Když se tu tedy 
daly do pohybu další události, nemuseli jsme 
začínat od nuly. Nepotřebovali jsme všude dě-
lat terénní průzkum, abychom věděli, kde má 
smysl zasahovat a jak. Také spolupráci s míst-
ními úřady jsme už měli zahájenou. Takže pro 
nás bylo sice nesnadné, ale mnohem jedno-
dušší mobilizovat zdroje a začít něco nového 
řešit,“ říká Tereza Wyn Haniaková.
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Nezisková organizace však nepůsobí 
sama, snaží se o co největší spolupráci, která 
ve výsledku pomůže všem. Stejně tomu bylo 
i na Ukrajině, jak dodává Wyn Haniaková: 
„Spolupracujeme s celou sítí místních dobro-
volnických skupin. Ať už je to v rámci dodávek 
léků, materiálu, nebo solárních panelů a tak 
dál. Síť místních neziskových organizací je 
pro nás klíčová, bez ní bychom nemohli naši 
práci dělat tak efektivně.“

Neuvěřitelných 800 zdravotnických 
konzultací během šesti dní

Díky plánování, spolupráci a zejména 
finanční pomoci dárců mohli Lékaři bez 
hranic během uplynulého roku přivézt více 
než 800 tun zdravotnického a humanitár-
ního materiálu. Kromě akutní pomoci dnes 
zajišťují také podporu lidem, kteří zůstali 
v oblastech těžkých bojů. Poskytují zde pri-
mární zdravotní péči formou mobilních 
klinik, léčí chronicky nemocné a nabízejí 
psychologickou pomoc.

„V Chersonu, což je území, které v po-
lovině listopadu 2022 znovu ovládly ukra-
jinské síly, jsme během šesti dní provedli 
800 zdravotnických konzultací, což je ob-
rovské množství práce. Jeli jsme tam totiž 
mezi neziskovými organizacemi jako první. 

A další lidi jsme evakuovali prostřednictvím 
mobilních klinik, ambulancí nebo třeba 
i pomocí zmiňovaného vlaku,“ vykresluje 
Wyn Haniaková. 

Pomoc je stále potřeba nejenom na Ukra-
jině, ale i za hranicemi, kam prchají miliony 
lidí. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky ze země dosud uprchlo téměř osm mi-
lionů Ukrajinců. Na Slovensku proto pomáhají 

Lékaři bez hranic školit zdravotnický personál, 
aby byl na místní zdravotníky menší tlak.

Všechnu pomoc umožnila obrovská vlna 
solidarity, která se zvedla na celém světě. 
Dary posílali i dárci ze Slovenska, pro kte-
ré byl zřízen speciální účet v eurech. Díky 
dárcům získávají Lékaři bez hranic finance 
k tomu, aby pomáhali v takovém měřítku. 
Na krizové situace jsou připraveni hlavně 

vysokoškolské vzdělání lékařského směru
specializovaná způsobilost v oboru
vědecká hodnost CSc. nebo akademický titul Ph.D.
vědecko-pedagogická činnost v oboru
praxe v oboru minimálně 10 let
odpovědnost za pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
publikační činnost
bezúhonnost
organizační, komunikační a řídicí schopnosti

Generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a. s.,
a děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
vyhlašují výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

PŘEDNOSTA PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÉ KLINIKY
PARDUBICKÉ NEMOCNICE

Požadavky na uchazeče

Podrobnosti k výběrovému řízení včetně požadovaných
materiálů naleznete na webové stránce t.ly/gtxX

Termín doručení přihlášek
s požadovanými dokumenty je
15. března 2023 do 14 hodin
na adresu nemocnice.  

www.nempk.cz

vyhlašuje výběrové řízení

PRIMÁŘ / PRIMÁŘKA

Požadujeme:
• specializaci v daném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. • licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího 

lékaře nebo splnění požadavků pro vydání této licence • velmi dobré organizační, řídící a komunikační 
schopnosti • zdravotní způsobilost, bezúhonnost

Nabízíme:
• nadstandardní smluvní mzdové podmínky • moderní pracovní prostředí • vysoký standard 
akreditované, komplexně vybavené nemocnice • pestrá nabídka zaměstnaneckých benefitů

• maximální podporu vzdělávání - účast na školeních, seminářích a kongresech, vlastní 
rozpočet na vzdělávací akce lékařů daného oddělení • možnost vyhrazeného parkování v areálu 
nemocnice • možnost ubytování • možnost využití předškolního zařízení pro děti od 1 do 6 let 

v areálu nemocnice se slevou na poplatku

Kontakt: Ing. Michaela Králíčková, tel: 318 641 108
E-mail: michaela.kralickova@onp.cz 

ODDĚLENÍ REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY
HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

Více informací na www.nemocnicepribram.cz
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VÁLKA NA UKRAJINĚ

díky dlouhodobé podpoře pravidelných 
dárců, kteří jim umožňují pružně a rychle 
reagovat tam, kde jsou potřeby největší.

Na Ukrajinu se vydal například  
anesteziolog či farmaceutka

Ve válkou zasaženém státě se vystřída-
la už spousta odborníků prostřednictvím 
misí Lékařů bez hranic. Aktuálně tu působí 
zhruba 120 mezinárodních spolupracov-
níků a téměř 700 místních kolegů. Z toho 
bylo 16 pracovníků Lékařů bez hranic 

z Česka a Slovenska. Šlo o zdravotnické, 
ale i  jiné profesionály: například aneste-
ziologa, farmaceutku, manažerku v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví či lo-
gistika zajišťujícího převoz zdravotnického 
materiálu. 

Na Ukrajinu vyjela i Tereza Wyn Hania-
ková jako akutní záskok na dva měsíce a na 
pozici takzvaného Field Comms Managera 
tu zastřešovala komunikaci o aktuálním stavu 
na Ukrajině. Velmi pozitivně ji překvapilo, 
jak skvěle fungoval její tým, který se skládal 
z domácích.

„Můj tým tvořily hlavně tři místní ženy 
a spolupráce s nimi byla skvělá,“ vzpomíná 
Tereza Wyn Haniaková. „Když to bylo potřeba, 
jely naplno i dvacet hodin denně. Spousta jiných 
profesí hodně rotuje, třeba po třech měsících, 
ale naši ukrajinští kolegové jsou na místě od 
začátku. A tím nemyslím od února 2022, ale už 
léta. Pořád pracují s neskutečným nasazením. 
Byly navíc vděčné, že je tam někdo ze zahraničí 
po jejich boku. To bylo velmi inspirativní.“

Lékaři bez hranic všude na světě maxi-
málně fungují s lokálními pracovníky, kte-
ří vždy tvoří naprostou většinu personálu. 
Pokud je to potřeba, tyto místní pracovníky 
dál školí, aby byli schopni fungovat co nejvíc 
soběstačně. A to na Ukrajině i v Africe či Ban-
gladéši, u lékařských týmů i u komunikačních 
a podpůrných pozic.

Uvažujete o výjezdu?  
Zjistěte detaily na webináři

Lidé, kteří na mise vyjíždějí, se musejí 
rychle adaptovat na místní podmínky, které 
v nich často zanechají odezvu. „Bylo těžké 
si odvyknout na to, že v Kyjevě zněly v noci 
sirény, a to hlavně mezi třetí a šestou. Někdy 
jsme se utíkali schovat do krytů, jindy ne. 
Po návratu jsem se asi dva nebo tři týdny 
v noci pravidelně budila. Přenastavilo mi to 
na nějakou dobu hlavu,“ vzpomíná Tereza 
Wyn Haniaková.

Práce, kterou profesionálové na výjezdu 
provádějí, je neocenitelná. Lékaři bez hranic 
stále hledají kolegy, kteří budou pomáhat 
nejen na Ukrajině, ale po celém světě. Mezi 
žádanými pozicemi jsou například chirur-
gové, anesteziologové, zdravotní sestry, ale 
i specialisté jako gynekologové, pediatři či 
farmaceuti.

Nábor nových pracovníků zajišťuje česká 
kancelář Lékařů bez hranic, která pro pří-
padné zájemce pravidelně pořádá nezávazné 
informační večery, a to také ve formě online 
webináře. Tam si kdokoliv může ověřit, jestli 
je pro něj či pro ni výjezd to pravé, nebo 
naopak ne. Více informací je k nalezení na 
www.lekari-bez-hranic.cz/informacni-
-vecery. 

Michaela Tabakovičová, Lékaři bez hranic
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MLADÍ LÉKAŘI

Mladí lékaři proti umístěnkám
Evropské sdružení mladých lékařů (EJD), jehož členem je Sekce mladých lékařů ČLK, zastupuje přes 
300 tisíc lékařů z celé Evropy. Jeho posláním je ochrana práv mladých lékařů, zkvalitňování systému 
postgraduálního vzdělávání a zajištění odpovídající péče o pacienty.

Stanovisko EJD proti nařízené alokaci mladých lékařů jako řešení personální nouze

V návaznosti na plenární zasedání konané 
v listopadu 2022 v norském Oslu vyjádřilo 
Evropské sdružení mladých lékařů (EJD) 
hluboké znepokojení nad zprávami z různých 
koutů Evropy o snahách místních politiků 
přikazovat mladým lékařům práci v oblastech 
s nedostatkem lékařů, tedy v tzv. zdravotních 
pouštích.

Evropské zdravotnictví trpí všeobec-
ným nedostatkem kvalifikovaného perso-
nálu a současně musí čelit mnoha výzvám. 
V uplynulých letech došlo ve většině evrop-
ských zemí k zásadní změně, kdy původní 
nadbytek lékařů byl vystřídán jejich neustále 
se prohlubujícím nedostatkem. 

Potřeba kvalifikovaných zdravotní-
ků stoupá kvůli zvyšujícím se nárokům na 
zdravotní péči v důsledku stárnutí populace. 
Problém zažehla úsporná opatření po eko-
nomické krizi v roce 2008, kdy v některých 
státech přistoupili krátkozrace uvažující po-
litici k redukci výdajů na vědu, vzdělávání 
a zdravotní péči. Situaci pak zásadním způ-
sobem zhoršila pandemie covidu-19, která 
zdravotnické systémy zatížila extrémním 
způsobem. Problémy ale působí také válka na 
Ukrajině spojená s uprchlickou vlnou a další 
ekonomickou krizí.

Lékaři mají pochopení pro potřeby spo-
lečnosti a chtějí v první řadě pomáhat pacien-

tům, avšak řešením personální krize nemůže 
být nařízené umísťování mladých lékařů do 
lokalit bez dostatečného odborného dohledu 
a zaškolení, kdy jsou tito kolegové a kolegyně 
současně odtržení od svých rodin a veškerého 
zázemí. Takové kroky mají ve svém důsledku 
destruktivní dopad, neboť jen zvýší podíl 
mladých lékařů, kteří nebudou své povolání 
vykonávat vůbec. 

EJD se rovněž obává možného nedostat-
ku odborného dohledu a negativního dopadu 
na kvalitu postgraduálního vzdělání i péči 
o pacienty. Naopak apeluje na zlepšení pra-
covních podmínek v  těchto „zdravotních 
pouštích“. Změny postgraduálního vzdělávání 
musejí probíhat kvalifikovaně a ve spolupráci 
se zástupci mladých lékařů. 

Politická rozhodnutí, která zneužívají 
zranitelnou skupinu mladých lékařek a lékařů 

ke kompenzaci mezer v systému poskytování 
zdravotní péče, způsobí pouze nárůst výskytu 
syndromu vyhoření mezi mladými lékaři. Čím 
větší tlak budou politici na mladé lékařky 
a lékaře vyvolávat, tím větší část z nich ztratí 
zájem ve zdravotnictví v dané zemi pracovat, 
což bude mít v konečném důsledku negativní 
dopad na péči o pacienty.

Řada především venkovských oblastí se 
v Evropě potýká s nedostatkem lékařů. Cestou 
k zajištění dostupnosti kvalitní a bezpečné 
lékařské péče pro obyvatele žijící v těchto ob-
lastech mohou být pouze pozitivní motivace 
a pobídky. Nikoliv represe a povinnosti, ale 
zkvalitnění pracovního prostředí a vytváření 
podmínek pro skloubení pracovního a sou-
kromého života. Kvalitní vzdělávání, ale také 
férové a odpovídající finanční ohodnocení. To 
jsou cesty, kterými musí EU jít. 

Mladí lékaři (EJD) zároveň varují, že 
nedostatek lékařů v žádném případě nesmí 
být „řešen“ cestou snižování kvalifikačních 
a vzdělávacích standardů. Jakékoliv kom-
promisy v procesu vzdělávání zacílené na 
kompenzaci nedostatku personálu povedou 
ve svém důsledku ke zhoršení kvality zdra-
votní péče pro další generace a k ohrožení 
bezpečnosti pacientů.

Na základě prohlášení EJD 
Milan Kubek
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Prezidentka Turecké lékařské asociace profesorka Şebnem Korur Fincancı byla uvězněna 26. 10. 2022 
poté, co v rozhovoru pro německou televizi vyzvala k prošetření tvrzení, že turecká armáda použila 
chemické zbraně proti kurdským ozbrojencům v severním Iráku. Zatčení prezidentky Turecké lékařské 
asociace a stíhání dalších členů představenstva vyvolalo vlnu odporu a zároveň solidarity lékařských 
organizací z celého světa včetně WMA a CPME, tedy organizací, jejichž členem je Česká lékařská komora.

Stálý výbor evropských lékařů (CPME) odmítá rozhodnutí soudu, který 11. ledna 2023 v Istanbulu 
odsoudil mezinárodně uznávanou forenzní lékařku prof. Şebnem Korur Fincancı k odnětí svobody v délce 
2 let, 8 měsíců a 15 dnů. 

Perzekuce lékařů v Turecku pokračují

Odsouzení přední turecké lékařky  
je hrubým justičním selháním

Útoky turecké vlády na Tureckou lékařskou asociaci

Z  pozice prezidenta ČLK 
jsem se podobně jako předsta-
vitelé dalších národních orga-
nizací sdružených v CPME dne 
30. 11. 2022 obrátil na preziden-
ta Turecké republiky Erdogana, 
na ministra spravedlnosti a na 
ministra zdravotnictví s žádostí, 
aby prezidentka Turecké lékař-
ské asociace profesorka Şebnem 
Korur Fincancı byla propuštěna 
z vazby. S obdobnými žádostmi 
jsem oslovil turecké orgány zno-
vu 20. 12. 2022.

Profesorka Fincancı na-
vzdory podpoře ze strany me-
zinárodní lékařské komunity 
propuštěna nebyla, ale naopak 
ji soud dne 11. 1. 2023 odsoudil 
k trestu odnětí svobody v délce 
2 let, 8 měsíců a 15 dnů. Soud-
ního přelíčení se v  Istanbulu 
jako pozorovatel účastnil vice-
prezident CPME Dr. Ole Johan 
Bakke (Norsko). Stálý výbor ev-
ropských lékařů (CPME) vydal 
prohlášení, kterým rozhodnutí 
soudu odsoudil jako „hrubé jus-
tiční selhání“.

Souběžně však v  Turecku 
pokračují další perzekuce vůči 
lékařům a jejich organizaci. Dne 

8. 2. 2023 se má například v An-
kaře uskutečnit soudní jednání 
vedené vůči Turecké lékařské 
asociaci, jejímuž demokraticky 
zvolenému vedení hrozí rozpuš-
tění na základě obvinění z údajné 
propagace terorismu.  (Pozn. re-
dakce: Kvůli ničivému zemětře-
sení bylo odloženo.) Turecká 
vláda zároveň navrhuje zákon, 
na jehož základě by nad Tureckou 

lékařskou asociací mohla převzít 
kontrolu. 

Mezinárodní a národní lé-
kařské organizace své turecké 
kolegy podporují a snaží se půso-
bit na představitele Turecka. Za 
turecké lékaře se jednoznačně 
postavila i Světová lékařská aso-
ciace, jejímž tradičním členem 
Turecká lékařská asociace je. 
Jménem WMA se na preziden-

ta Erdoğana obrátil předseda 
její rady a bývalý prezident Ně-
mecké lékařské komory profe-
sor Frank Ulrich Montgomery. 
Zatím to však vypadá tak, že 
turecká státní moc hodlá v po-
šlapávání lidských práv a omezo-
vání demokratických svobod bez 
ohledu na mezinárodní protesty 
pokračovat.

Milan Kubek

Profesorka Fincancı byla 
obviněna z  propagace tero-
ristické organizace poté, co 

v rámci vystoupení v médiích 
vyzvala k  nezávislému vyšet-
ření možného použití chemic-

kých zbraní v Kurdských oblas-
tech. Fincancı byla propuštěna 
z  vazby, kde byla držena od  

26. října čekajíc na dovolání 
k nejvyššímu soudu. 

V jiné souběžně probíhají-
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Otevřený dopis WMA adresovaný 
představitelům Turecka
Recep Tayyip Erdoğan – prezi-
dent Turecka
Bekir Bozdağ – ministr spra-
vedlnosti
Fahrettin Koca – ministr zdra-
votnictví

Vaše Excelence,
obracím se na Vás jménem 

Světové lékařské asociace 
(WMA), globální federace ná-
rodních organizací, jež zastu-
puje miliony lékařů po celém 
světě. WMA hraje na meziná-
rodní úrovni klíčovou roli při 
prosazování osvědčených po-
stupů, lékařské etiky a  lékař-
ské odpovědnosti. V kontextu 
několika právě probíhajících 
procesů s představiteli Turecké 
lékařské asociace (TMA) vás 
chceme upozornit na  případ  
11 členů rady, podezřelých 
z jednání v rozporu se zákonem 
č. 6023 (o povinnostech a po-
slání TMA), jimž na základě 
obvinění z teroristické propa-
gandy hrozí odvolání z funkce. 
Příští slyšení je naplánováno na  
8. února. 

Jak jsme již uvedli v našich 
předchozích dopisech, TMA je 
po mnoho let důvěryhodným 
členem naší organizace, hlu-
boce respektovaným pro svůj 
závazek sloužit zájmům veřej-
ného zdraví a chránit pacien-
ty i lékaře s důrazem na etické 
hodnoty naší profese. Obvinění 
našich tureckých kolegů z akti-

vit propagujících násilí je ne-
jen zcela zcestné, ale rovněž 
nepodložené a  nestoudné. Za 
integritu a loajalitu TMA a je-
jích představitelů se můžeme 
zaručit a taková obvinění pova-
žujeme za urážku všech lékařů. 

Přetrvávající nátlak vůči 
TMA sledujeme se značným 
znepokojením. Tyto kroky při-
tom turecké úřady činí na úkor 
zdraví a blaha svého obyvatel-
stva, neboť budou mít v koneč-
ném důsledku negativní dopad 

na zdravotní systém a dostup-
nost lékařské péče. 

Vyzýváme Vás, abyste učinil 
veškeré kroky ke stažení všech 
obvinění vůči TMA a jejím čle-
nům, a důrazně doporučujeme 
změnit uvažování ve prospěch 
konstruktivního partnerství 
se zástupci lékařské profese 
v Turecku.

S úctou 
Dr. Frank Ulrich Montgomery

předseda Rady WMA, 

30. ledna 2023

ZAHRANIČÍ

cí soudní kauze čelí po slyšení 
v  Ankaře hrozbě rozpuštění 
a obvinění z propagace terori-
smu celá ústřední rada Turecké 
lékařské asociace. Případ byl 
odročen na 8. února 2023. 

Prezident CPME Dr. Chris-
tiaan Keijzer k  tomu uvedl: 
„Evropští lékaři jsou zděšeni 
obviněním prof. Şebnem Korur 
Fincancı. Požadujeme zrušení 
rozsudku a  její okamžité pro-

puštění. Je nemyslitelné, aby 
byl lékař vězněn proto, že ob-
hajuje mezinárodní právo.

Rozhodnutí soudu potvrdi-
lo naše nejhlubší obavy stran 
dlouhodobé justiční šikany 
lékařů v Turecku. Autonomie 
a  nezávislost lékařské profe-
se je přitom zásadní pro celou 
společnost a  musí být chrá- 
něna.“

Viceprezident CPME Dr. Ole  

Johan Bakke, který soudní 
proces sledoval, k  tomu do-
dal: „Dnešní rozsudek po- 
važuji za justiční selhání a hru-
bé porušení svobody projevu 
profesorky Fincancı. Obžaloba 
nepředložila žádné důkazy, kte- 
rými by obvinění a odsouzení 
profesorky Fincancı osprave-
dlnila. Rozhodnutí soudu je 
nepodložené, nezákonné a ne-
přijatelné.“

Požadujeme:
• odbornou způsobilost 
•  certifikát o absolvování 

základního kmene
• specializovanou způsobilost 
• trestní bezúhonnost

Nabízíme:
•  smluvní mzdu pro lékaře se 

pecializovanou způsobilostí 
minimálně 74 500 Kč měsíčně

•  nástupní mzda absolventa  
od 50 000 Kč

•  nástupní mzda lékaře  
po základním kmeni  
od 58 500 Kč

•  poskytujeme stabilizační 
odměnu až 500 000 Kč při 
setrvání v pracovním poměru 
minimálně 48 měsíců  
při úvazku 1,0

•  nástup možný ihned  
popř. dle dohody

•  pracovní poměr na dobu 
neurčitou

• využití nemocniční knihovny
•  pomoc se zajištěním ubytování
• akreditované zařízení
•  příspěvek na ubytování/ 

/dopravu 3 500 Kč měsíčně/ 
/24 měsíců (pro nově 
přijímané zaměstnance 
s trvalým bydlištěm mimo 
Královéhradecký kraj)

•  rychlý odborný růst v rámci 
naší nemocnice a ve 
spolupráci se smluvními 
zařízeními

•  dotovaná strava v areálu 
nemocnice

•  příspěvek na penzijní  
a životní pojištění

•  úhrada členského příspěvku 
České lékařské komoře  
při úvazku 0,5

 

V případě zájmu o bližší 
informace nás kontaktujte:
Bc. Eva Jará, +420 728 215 931, 
jara.eva@nemocnicenachod.cz

Oblastní nemocnice  
Náchod a.s.  

přijme

lékaře  
na Interní oddělení 

v Náchodě

Nemocnice
Náchod
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Náš organismus umí zázraky. Ale někdy taky ne. Co určuje biologickou resilienci organismů včetně lidí? 
Jednou z hlavních disciplín, která na tuto klíčovou otázku odpovídá, je imunologie – experimentálně 
a konceptuálně bohatá disciplína, která je zároveň filozoficky reflektována. Světoví odborníci se tématu 
věnovali na konferenci Immunology Meets Philosophy, která se uskutečnila koncem loňského roku v Praze.

Imunologie a filozofie.  
Patří vůbec k sobě?

„Bylo to výjimečné setkání,“ 
zhodnotil pražskou mezioboro-
vou konferenci Immunology Meets 
Philosophy světově proslulý odbor-
ník a průkopník v oblasti imunitní 
paměti Mihai Netea. Rodák z Ru-
munska, působící v nizozemské fa-
kultní nemocnici Radboudumc, ve 
svém příspěvku představil výzkum 
vrozené imunitní paměti, takzva-
né trénované imunity, v kontextu 
vakcinačních programů a evoluční 
historie. 

Spolu s dalšími odborníky hle-
dal odpovědi na základní otázky: 
Jak bychom měli vymezit imuni-
tu? Jak chápat roli imunitního sys-

tému, když se na imunitní funkci 
podílí celá řada fyziologických sys-
témů? Na jakých dalších funkcích 
se imunitní systém podílí? A jaké 
praktické dopady mají výše načrt-
nuté úvahy? 

Kromě hlavní hvězdy profe-
sora Netea se správná řešení sna-
žilo najít několik dalších slavných 
imunologů a filozofů zabývajících 
se imunologií. Profesorka Judith 
Allen, která se věnuje imunobiolo-
gii na Univerzitě Manchester a pa-
tří mezi absolutní špičku v oblasti 
interakce mezi parazity a hostiteli, 
se ve své přednášce zaměřila na 
roli imunitních buněk, takzvaných 

Zleva: Martin Zach, Thomas Pradeu, Mihai Netea, Sophie Veigl, Bartlomiej Swiatczak, Judith Allen, Michaela Tencerová, Dominik Filipp

Mihai Netea
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makrofágů, v zánětlivých odpově-
dích a v procesu opravy tkání. Z vě-
hlasných filozofů imunologie lze 
pak jmenovat například Thomase 
Pradeua, profesora z univerzity 
v Bordeaux, jehož příspěvek blíže 
prozkoumal povahu imunitního 
systému. Na jeho základě Pradeu 
představil možnosti, jak testovat 
nový přístup k  léčbě rakoviny. 
Z českých odborníků na konfe-
renci vystoupili zástupci AV ČR –  
Dominik Filipp z Ústavu moleku-
lární genetiky, Michaela Tencerová 
z Fyziologického ústavu a Martin 
Zach z Filosofického ústavu.

Konference se uskutečnila 
24.–25. října loňského roku na půdě 
Filosofického ústavu AV ČR ve ve-
lice komorní atmosféře, s osobní 
účastí pozvaných řečníků a něko-
lika hostů, což umožnilo intenzivní 
diskusi. Díky hybridnímu formátu 
se prostřednictvím online streamu 
navíc mohli připojit i další zástupci 
univerzitních, výzkumných a ne-
mocničních pracovišť napříč ČR, 
ale i ze zahraničí, včetně několika 
velkých farmaceutických firem. 

Smyslem konference bylo ově-
řit, nakolik může být mezioborová 
diskuse skutečně plodná. Na zá-
kladě širokého zájmu a z ohlasů 
účastníků vyplývá, že tento smysl 
se podařilo jednoznačně naplnit 
a ukázat, že akce tohoto typu mo-
hou vést k  novým myšlenkám, 
včetně nových podnětů pro expe-
rimentální a medicínský výzkum. 
Netea ve svém hodnocení pražské 
konference vybral i další poziti-
va, „vynikající interakci“ a „velice 
zajímavé konceptuální diskuse“. 
Pradeu ocenil „prolnutí empiric-
ké a konceptuální imunologie“, 
Swiatczak vyzdvihl důležitost 
„interdisciplinárního přístupu 
pro inovace, které mohou posléze 
nalézt uplatnění i v klinické praxi.“

Všestranně uspokojivým závě-
rem byla pak všeobecná výzva z řad 
účastníků k pořádání podobných 
akcí v budoucnu.

Mgr. Martin Zach, Ph.D.

Filosofický ústav AV ČR

WEB konference (včetně záznamů): 

https://pmpos.flu.cas.cz/

immunology-2022/ 

Nemocnice Tábor, a.s. 
přijme, do pracovního 
poměru

Lékaře/ku pro dětskou 
a dorostovou psychiatrii
Požadujeme:
•  lékař (i absolvent lékařské fakulty bez praxe) se zájmem 

o obor
• uvítáme zařazení do oboru, ale není podmínkou
• specializovaná způsobilost v oboru vítána, ale není 

podmínkou
• zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
• iniciativní přístup k práci, zodpovědnost, pečlivost 

a spolehlivost
• komunikační a organizační dovednosti vítány

Nabízíme:
• práci ve stabilní společnosti na moderně vybaveném 

pracovišti
• přátelský pracovní kolektiv zaměřený na medicínskou 

kvalitu a empatii
• plný pracovní úvazek (možno i zkrácený)
• dobré mzdové ohodnocení
• náborový příspěvek od 300.000,- Kč
• plně hrazené specializační vzdělávaní
• rozsáhlou nemocniční knihovnu
• pro „mimotáborské“ příspěvek na bydlení či dojíždění 

10.000,- Kč měsíčně  po dobu prvních 12-ti  měsíců zamě stnání
• 6 týdnů dovolené + 2 dny sickdays 
• parkování v areálu nemocnice zdarma
• zvýhodněný mobilní tarif
• vlastní jídelna
• další benefi ty
Nemocnice Tábor, a.s. je akreditov aným pracovištěm  pro 
specializační vzdělávání lékařů v  oboru psychiatrie, dětské 
lékařství aj. (v  současné době usiluje o  získání akreditace 
I. stupně v oboru dětská a dorostová psychiatrie).

Na podzim 2020 byla dokončena výstavba nového pavilonu 
psychiatrie, jehož součástí je oddělená a moderně vybavená 
sekce pro ambulantní péči o  dětského psychiatrického 
pacienta. Na pracovišti se nachází pracovna pro dětského 
a dorostového psychiatra, dětského klinického psychologa 
a  dětskou psychiatrickou sestru s  prostornou a  funkčně 
vybavenou čekárnou pro děti a  dorost od 0 do 18 let. 
V  odpoledních hodinách je možné využívat i  společné 
prostory stacionáře pro dospělé: místnost pro individuální 
psychoterapii, místnost pro skupinovou psychoterapii či 
rodičovský trénink a relaxační místnost.
Zavedená dětská psychiatrická ambulance se zaškoleným 
personálem nabízí nadstandardní péči oboru, zajišťuje 
komplexní a  individualizovanou péči s  interdisciplinárním 
přístupem díky úzké spolupráci s dětským lůžkovým oddělením 
a specializovanými ambulancemi pro děti a dorost. Kontinuita 
péče je zajištěna ve spolupráci s ambulantní a lůžkovou části 
psychiatrického oddělení pro dospělé. V  rámci komplexní 
péče o dětského pacienta a jeho rodinu hraje naše ambulance 
důležitou roli v  multidisciplinárním týmu a  má navázanou 
dobrou spolupráci se školními psychology, pedagogicko-
psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými 
centry, střediskem výchovné péče, poskytovateli rané péče, 
organizacemi zaměřující se na sociálně aktivizační služby, na 
podporu pěstounské péče, na podporu lidí s autismem apod.

Přijďte se podívat, rádi Vás uvítáme v našem týmu
Dětská psychiatrická ambulance
Nemocnice Tábor, a.s. 
detska.psychiatrie@nemta.cz

Bližší informace podá MUDr. Chocholová Jana – primářka 
Dětského oddělení (777140384)
event. MUDr. Kristenová Pavlína – lékařka Psychiatrického 
oddělení (775897486)
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Ples českých lékařů  
ožil po dvouleté pauze
Po dvouleté odmlce zaviněné pandemií koronaviru se konečně mohli lékaři potkat na tradičním, 
tentokrát již pětadvacátém Reprezentačním plesu lékařů českých. V sobotu 28. ledna 2023 zaplnili 
všechny prostory pražského paláce Žofín. Ve velkém sále se o předtančení postaraly TS Ridendo 
Hlinsko a Top Academy Prague. V klavírním sólu se představil Radim Linhart. Po celý ples, který 
moderoval pěvecký imitátor Vladimír Hron, hrál k tanci Boom!Band Jiřího Dvořáka se sólisty. 
Hlavním hostem byla zpěvačka Monika Absolonová. O program v malém sále se postarali Hlavsa 
Orchestra, zpěvačka Šárka Marková a DJ Miloš Skalka, Rytířský sál opanovali Alena Přibylová and 
her Longhairs a Frajeři z galerky.
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Požadavky České lékařské komory 
na digitalizaci zdravotnictví 
Na návrh pracovní skupiny schválilo představenstvo komory jednomyslně postoj ČLK k digitalizaci 
zdravotnictví. Moderní technologie lékařům nesmí brát čas na pacienta, naopak, měly by pomoci oprostit 
nás od administrativy, procesy automatizovat a zrychlit.

DIGITALIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Digitalizace umí lékařům „prodloužit 
ruce a  oči“, ale nikdy nemůže nahradit 
osobní fyzický kontakt v rámci klinického 
vyšetření. Zkušenost lékaře je jedinečná 
a zároveň každý je pacient, jako lidská by-
tost vždy neopakovatelná individualita. Do 
komplexního obrazu při hodnocení zdra-
votního stavu patří už první pohled, kdy 
k nám pacient přichází do ambulance, jeho 
mimoverbální komunikace, psychika, ale 
i sociální prostředí, odkud přichází. Umělá 
inteligence lékařům může pomáhat, ale 
těžko je může zcela nahradit. Na poli digi-
talizace se začínají v naší zemi hýbat ledy, 
probíhá příprava nové legislativy, velký 
zájem o zdravotnictví má IT sektor, exis-
tuje řada nových přínosných metod v tele-
medicíně. Doufám, že digitalizace českého 
zdravotnictví bude probíhat tak, aby byla 
skutečným přínosem pro všechny. Česká 
lékařská komora, zastupující lékařský stav, 
bude v hájení zájmů lékařů a kvalitní me-
dicíny nadále aktivní.

MUDr. Jan Mečl

člen představenstva ČLK  

pověřený koordinací pracovní skupiny  

pro digitalizaci zdravotnictví

Preambule
ČLK podporuje digitalizaci zdravotnictví v České republice.
ČLK podporuje požadavky na digitalizaci přijaté CPME (Stálý výbor evropských lékařů).
Digitální zdravotnické technologie mění způsob poskytování zdravotní péče a zasahují 

do vztahu mezi lékařem a pacientem. Digitalizace zdravotnictví přináší nové výzvy, ale 
také rizika, ke kterým patří především: 
• zvyšování nákladů na zdravotnictví; 
• zneužití osobních dat;
• ohrožení vztahu lékař–pacient a snížení kvality poskytované péče;
• tlak na nové znalosti a dovednosti zdravotníků a pacientů.
Požadavky ČLK na digitalizaci zdravotnictví:
• usnadnění práce zdravotníkům;
• zlepšení kvality poskytované péče;
• snížení administrativy, více času na pacienta;
•  náklady na digitalizaci nesmějí ohrozit napjatou ekonomikou situaci českého zdravot-

nictví a nesmějí být přenášeny na poskytovatele zdravotních služeb;
•  zachování požadavků na zdravotní péči „lege artis“, základní diagnostika a léčba nemůže 

být nahrazena distanční formou (pouze telemedicínskými službami);
• udržení vztahu lékař–pacient;
• ochrana know-how lékařů;
• bezpečnost dat, ochrana práv pacientů a lékařů;
• souhlas pacienta s nakládáním s jeho osobními zdravotními údaji;
• jednotné, zabezpečené přihlašování do elektronických zdravotnických systémů;
• zajištění digitální gramotnosti zdravotníků; 
• jasné podmínky a regulace při používání telemedicíny a mobilního zdravotnictví.

Schváleno představenstvem ČLK dne 28. 1. 2023

Inzerce
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Novela zákona o zdravotních  
službách pod palbou kritiky
Zmatky kolem identifikace pacienta, nadbytečné vymýšlení resortní autorizace elektronické dokumentace, 
nejasná pravidla pro anonymizaci a pseudonymizaci dat či ochranu osobních údajů. I to a mnoho jiného 
přináší návrh novely zákona o zdravotních službách, alespoň pohledem připomínek, které zaslaly resorty a další 
úřady či profesní svazy ministerstvu zdravotnictví v rámci připomínkového řízení. Novela zavádí telemedicínu 
jako standardní zdravotní službu a upravuje pravidla pro vedení elektronické dokumentace. Množství připomínek 
však naznačuje, že přes veškerou snahu posunout zdravotní péči v Česku více do digitálního 21. století čeká 
resort zdravotnictví ještě dlouhá cesta. Minimálně dokud nezačne více respektovat pravidla eGovernmentu 
a ochrany osobních údajů, bez nichž se jakékoliv digitalizační procesy v současnosti neobejdou.

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

Návrh novely zákona o zdravotních služ-
bách, předložený do připomínkového řízení 
na konci loňského roku, především zakotvuje 
v českém právním řádu možnost poskytovat 
zdravotní služby na dálku. Z hlediska práv 
a povinností je jednoznačně klade na stej-
nou úroveň jako ostatní zdravotní služby „na 
blízko“, což je úprava, po níž dlouho volali 
lékaři i plátci. Při této příležitosti zároveň 
novela navrhuje řadu dalších změn týkajících 
se vedení elektronické zdravotní dokumen-
tace a sběru a zpracování dat v Národním 
zdravotnickém informačním systému (NZIS) 
vedeném Ústavem zdravotnických informací 
a statistiky (ÚZIS). Všechny úpravy by měly 
směřovat k další podpoře elektronizace a di-
gitalizace českého zdravotnictví.

Ne nadarmo se však říká, že ďábel tkví 
v detailu. Do včerejšího dne mohly ostatní 
resorty a další zapojené orgány státní správy 
a samosprávy a profesní svazy zasílat k něko-
likastránkovému návrhu připomínky. A ač 
základní záměr novely nerozporují, k jejímu 
konkrétnímu znění se sešly desítky komen-
tářů, mnoho z nich velmi kritických. Nejen 
ty medicínské, ale i odborné „ajťácké“, které 
upozorňují na nesoulad s některými principy 
eGovernmentu. Servítky si nebere ani Úřad 
pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), kte-
rý připomíná svůj spor s resortem ohledně 
elektronického záznamu očkování vloni na 
podzim, znovu se pozastavuje nad nerespek-
továním principů ochrany osobních údajů 
a důrazně připomíná slib legislativního za-
kotvení hygienických registrů.

ČLK: Úprava telemedicíny 
je předčasná

Česká lékařská komora (ČLK) se ve svých 
připomínkách především ohrazuje, že nebyla 
k přípravě novely přizvána. Zdůrazňuje, že 

„zákon o zdravotních službách by měl být 
novelizován komplexně, k čemuž se ČLK ně-
kolikrát podrobně vyjadřovala“. Se zněním 
ustanovení o telemedicíně komora nesou-
hlasí. Považuje je za „předčasné, a to i s ohle-
dem na skutečnost, že není známa podoba či 
alespoň základní rámec prováděcí vyhláš-
ky“. Podle ČLK je třeba přesně definovat, za 
jakých podmínek lze tyto zdravotní služby 
poskytovat. „Taktéž je potřeba odmítnout, že 
by byl lékař povinen tuto formu zdravotních 
služeb poskytovat, vždy se musí jednat o mož-
nost, nikoliv o zákonem uloženou povinnost.“

ČLK proto navrhuje upravit ustanove-
ní tak, aby telemedicínu šlo provádět pouze 
v oborech, které stanoví prováděcí předpisy, 
jsou-li splněny minimální technické požadav-
ky stanovené prováděcím předpisem, a pouze 
těmi poskytovateli, kteří již mají pacienta 
ve své péči, případně specialisty na základě 
indikace poskytovatele, jenž má pacienta ve 
své péči.

Co s rodným číslem?
Ač je z pohledu poskytování zdravotní 

péče novela převratná právě zakotvením te-
lemedicíny, mnoho práce bude mít resort 
s vypořádáním připomínek týkajících se pra-
videl pro vedení a nahlížení do elektronické 
dokumentace. Řadu z nich vyvolala například 
zmínka o rodném čísle jako údaji, který ob-
sahuje zdravotnická dokumentace, a jeho 
využití jako identifikátoru.

Ministerstvo financí nebo Svaz průmyslu 
a dopravy ČR upozorňují na souběžné použí-
vání rodného čísla a resortního identifikáto-
ru pacienta. Resort financí požaduje vyjasnit 
„záměr předkladatele používat, či nepoužívat 
rodné číslo pacienta, a to i ve vztahu k číslu po-
jištěnce“. Podle Svazu se příslušná ustanovení 
„odklánějí od AIFO (agendový identifikátor 

fyzické osoby podle pravidel pro eGovernment 
– pozn. red.) a konzervují stávající stav, užité 
identifikátory a jejich definice jsou nedosta-
tečné pro budoucí interoperabilitu“.

Ministerstvo vnitra je smířlivější. Rod-
né číslo je podle něj jedním z údajů, který 
obsahuje zdravotnická dokumentace, a má 
to své opodstatnění. Ale navržené znění, jež 
umožňuje využití výhradně rodného čísla, 
nepovažuje za vhodné. „Navrhujeme slova 
‚rodné číslo pacienta‘ nahradit slovy ‚číslo 
pojištěnce‘,“ píše resort. V této souvislosti 
dále upozorňuje, že „uvádění rodného čísla 
je v rozporu s vizí ministerstva vnitra ve věci 
minimalizace využívání rodného čísla jako 
jedinečného identifikátoru fyzické osoby“ 
s tím, že rodné číslo je mimoto identifikátor 
agendy matrik a nemá být využíváno v jiných 
agendách.
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Trochu paradoxně je onen již zmíněný 
AIFO naopak jako hlavní identifikátor uve-
den v dalším z nových ustanovení, které roz-
šiřuje rozsah informací zasílaných do NZIS 
o provedeném laboratorním vyšetření. Nově 
má poskytovatel takto identifikovat i osobu, 
které bylo vyšetření provedeno. Ovšem ani to 
není podle ministerstva vnitra v pořádku. AIFO 
jako neveřejný identifikátor má být využíván 
pouze v rámci příslušné agendy, upozorňuje 
resort, a nemůže být tedy jakkoliv předáván 
(jde o obecný princip eGovernmentu – jedna oso-
ba je v různých agendách státní správy vedená 
pod odlišným identifikátorem tak, aby ji nebylo 
snadné ztotožnit napříč těmito agendami, pro 
převody AIFO mezi jednotlivými agendami stát 
využívá zvláštní převodník identifikátorů, tzv. 
ORG). Vnitro proto v této situaci doporučuje 
jiný identifikátor, který ostatně dané ustanovení 
také druhotně zmiňuje, tedy číslo pojištěnce 
nebo identifikátor pacienta.

Vnitro: Resortní certifikační 
prvky jsou zbytečné

Obsáhle se resort vnitra věnuje podmínkám 
pro autorizaci záznamů ve zdravotnické doku-
mentaci při jejím předávání jiné osobě. Novela 
počítá se vznikem a využitím vlastního resort-
ního elektronického podpisu, pečetě a časového 
razítka. Ministerstvo vnitra se podivuje nad 
tím, proč materiál nepracuje s již existujícími 
certifikačními prvky podle obecných pravidel 
pro služby vytvářející důvěru pro elektronické 
transakce tak, jak je definuje příslušný zákon, 
respektive nařízení Evropské unie (eIDAS).

Z těch totiž plyne povinnost pro „veřejno-
právní podepisující“ používat k elektronickému 
podepisování pouze tzv. kvalifikovaný elektro-
nický podpis, k pečetění pouze kvalifikovanou 
elektronickou pečeť a k opatřováním elektro-
nickým časovým razítkem pouze kvalifikované 
elektronické časové razítko. „Stanovovat odliš-
ně od obecné právní úpravy zvláštní pravidla 
pro opatřování zdravotních záznamů, pokud 
jsou předávány jiné osobě, nám nepřijde jako 
vhodné,“ píše se v připomínkách. A pokud po-
skytovatel zdravotních služeb nevyhovuje defi-
nici veřejnoprávního podepisujícího podle této 
obecné úpravy, je možné jejich využívání uložit 
touto novelou, domnívají se autoři připomínek.

V této souvislosti ministerstvo vnitra varu-
je, že pro využívání resortních certifikačních 
nástrojů by bylo nutné vybudovat „poměrně 
robustní architekturu řešení, kdy by resortní 
certifikační autorita musela implementovat 
podobné procesy jako standardní komerční 
subjekty nabízející kvalifikované služby vy-
tvářející důvěru (ověření totožnosti před vy-

dáním certifikátu, podpora celého životního 
cyklu certifikátů – vydání, obnova, zneplatně-
ní, uživatelská podpora, vybudování autority 
časových razítek, atd.)“. Nakonec by to mohlo 
přinést i problémy při ověřování dokumentů 
během autorizované konverze a „otázkou rov-
něž zůstává, jak by záznamy byly předávány do 
zahraničí,“ píše se v připomínkách.

Problematické ustanovení 
o anonymizaci a pseudonymizaci dat

Polemiku zřejmě ještě vyvolá také usta-
novení o  možnosti provádět anonymizaci 
a pseudonymizaci (částečnou anonymizaci) 
zdravotních údajů. Tento proces je zásadní pře-
devším z pohledu sekundárního využití a sdílení 
zdravotních dat, jehož význam roste s ohledem 
na technologické pokroky v medicíně a její stále 
větší specializaci a personalizaci. Jde o velké 
téma i v souvislosti s aktuálně projednávaným 
nařízením EU o vzniku evropského prostoru 
pro sdílení zdravotních dat. Novela uvádí, že 
takto upravená data nejsou součástí zdravot-
nické dokumentace a lze s nimi nakládat pro 
další účely, jako je věda, výzkum či statistika.

Ministerstvo vnitra i ÚOOÚ se shodují, že 
toto ustanovení je zbytečné, protože oprávně-
ní provádět anonymizaci a pseudonymizaci 
osobních údajů upravuje již obecné nařízení 
EU o ochraně osobních údajů (GDPR). ÚOOÚ 
k tomu dodává, že pseudonymizovaná data, na 
rozdíl od těch anonymizovaných, jsou stále po-
važovaná za osobní údaje, a jejich další zpraco-
vání by tedy vyžadovalo podrobnější zmocnění 
(pro jaké účely, za jakých podmínek, komu je 
lze předávat).

Naopak za vítané ustanovení je považuje 
Svaz průmyslu a dopravy. Podobně jako ÚOOÚ 
nicméně upozorňuje, že zpracování pseudo-
nymizovaných dat by bylo zapotřebí zpřesnit. 
Zároveň navrhuje, aby bylo možné tato data 
předávat i farmaceutickým společnostem „za 
účelem prokázání, zda byla, či nebyla splněna 
určitá podmínka (obvykle spočívající v dosažení 
určitého parametru v pacientově zdravotním 
stavu), v případech, kdy je na splnění takové 
podmínky vázána povinnost farmaceutické spo-
lečnosti uhradit poskytnutí léčivého přípravku 
pacientovi.“ V praxi jde o ověření podmínek 
uvedených v risk-sharingových a obdobných 
smlouvách mezi výrobci léčiv a zdravotními 
pojišťovnami.

Budou mít k dokumentaci 
přístup všichni zaměstnanci?

Mnoho výhrad bylo zasláno k úpravě okru-
hu osob, které mohou do zdravotní dokumen-
tace nahlížet bez souhlasu pacienta. Zčásti 

jde o upřesnění formulací, které byly nejasné, 
zčásti o rozšíření tohoto oprávnění. Již dnes 
mohou do dokumentace nahlížet přirozeně 
zdravotničtí a jiní odborní pracovníci, kteří 
jsou zaměstnanci poskytovatele a podílejí se 
na poskytování zdravotních služeb danému 
pacientovi. Dále to mají být další zaměstnanci 
poskytovatele, kteří plní úkoly podle zákona 
o zdravotních službách nebo podle jiných práv-
ních předpisů (například při vykazování péče 
zdravotním pojišťovnám nebo plnění povin-
ností v souvislosti s vedením dokumentace).

Malé pozdvižení vyvolala v této souvislosti 
formulace, že „za takového zaměstnance se 
považuje i zaměstnanec jiného subjektu, který 
však tvoří s poskytovatelem koncern“. Důvo-
dová zpráva v této souvislosti poukazuje na 
existenci různých krajských a soukromých hol-
dingů, z nichž některé své služby centralizují.

Například ČLK zcela odmítá, aby do zdra-
votnické dokumentace mohla nahlížet osoba 
bez způsobilosti k výkonu zdravotnického po-
volání. „Neexistuje žádný právní důvod ani 
právní zájem, který by takto nekontrolovatelně 
rozšiřoval okruh oprávněných subjektů,“ píše 
v připomínkách. Znění je podle komory natolik 
neurčité, bez uvedení jasných právních důvodů 
pro nahlížení, že vede téměř „k neomezené-
mu přístupu zaměstnanců do zdravotnické 
dokumentace“.

ČLK dále „striktně odmítá ustanovení, 
které by umožňovalo soukromým subjektům, 
jež mají mnohdy nejasnou vlastnickou struk-
turu, z níž není zcela zřejmý rozsah subjektů 
(společností, dceřiných společností apod.) 
spadajících do případného koncernu, zcela 
volně nakládat se zdravotnickou dokumentací 
navrhovaným způsobem.“

Bližší vymezení pojmu „koncern“ chybí 
i ministerstvu práce a sociálních věcí. To upo-
zorňuje, že jde o termín užívaný „rovněž pro 
sdružení podniků různého odvětví či sdružení 
obchodních korporací aj.“

Tento resort ale zároveň požaduje, aby 
byla doplněna „možnost přístupu lékařů or-
gánu sociálního zabezpečení a  odborných 
nelékařských zdravotnických pracovníků, 
a to pro účely posuzování zdravotního stavu 
v sociálním zabezpečení.“ To by podle MPSV 
zásadním způsobem „zefektivnilo činnost lé-
kařské posudkové služby.“

Také Liberecký a Středočeský kraj žádají 
o rozšíření výčtu osob bez způsobilosti k vý-
konu zdravotnického povolání, a to o „osoby 
podílející se na výkonu působnosti správních 
orgánů za účelem šetření stížností nebo pro-
jednáváním přestupků podle tohoto zákona 
nebo jiných právních předpisů.“
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ÚOOÚ: Místo proklamací 
nám dejte fakta

Není asi překvapením, že s výše popsanou 
úpravou není spokojen ani ÚOOÚ. Nejenže 
pravidla pro nahlížení požaduje upravit, re-
spektive upřesnit, ale v úvodu svých připo-
mínek rovnou nesouhlasí s tím, jak resort 
k ochraně osobních údajů přistupuje obecně. 
„ÚOOÚ doporučuje, aby místo proklamací 
typu ‚maximální důraz na ochranu osobních 
údajů‘, předkladatel sloučil všechna  fak-
ta k ochraně osobních údajů na jednom mís-
tě,“ tedy v příslušné části důvodové zprávy. 
Jak úřad resortu údajně „opakovaně vysvět-
lil“, důvodová zpráva se nazývá důvodová 
proto, že je souborem „důvodů pro tu či onu 
právní normu“, nikoliv obecných tvrzení.

Není to poprvé, co úřad vytýká resortu zdra-
votnictví ledabylost v otázce ochrany osobních 
údajů v oblasti digitalizace. Sám v této souvis-
losti připomíná nedávný spor o úpravu elektro-
nického záznamu očkování. Tehdy zdůrazňoval, 
že pro chystanou (a dnes již platnou) evidenci 
očkování v Informačním systému infekčních 
nemocí (ISIN) namísto dosavadního systému 
eRecept chybí potřebná zákonná úprava. Ta 
současná totiž podle něj nesplňuje podstatné 
náležitosti regulace takového registru s ohle-

dem na základní principy ochrany osobních 
údajů (např. jasné stanovení účelu jejich zpra-
cování, doby jejich uchování apod.) Zásadně 
tehdy také nesouhlasil s rozšířením přístupu 
k informacím o očkování pro ÚZIS, kde zcela 
chybělo odůvodnění takové úpravy; toto usta-
novení resort nakonec stáhl.

„ÚOOÚ nadále postrádá novou regulaci hy-
gienických registrů, ačkoliv to bylo předmětem 
schůzek s vedením resortu a předkladatel v této 
věci vyvinul zárodečnou iniciativu,“ píše úřad 
v připomínkách a dodává: „Nelze do NZIS začle-
nit ty registry, jejichž právní úprava neobstojí.“

V závěru ÚOOU ještě požaduje, aby jako 
součást zdravotnické dokumentace byl uveden 
i lékový záznam vedený v rámci informačního 
systému eRecept. „Jeho vztah ke zdravotnické 
dokumentaci není doposud definován,“ upo-
zorňuje úřad.

Do registrů chce vidět 
i ministerstvo financí

V této souvislosti stojí za zmínku další 
připomínka MPSV, které požaduje oprávnění 
nahlížet do registrů NZIS, z nichž lze získat 
statistické informace o poskytnuté zdravot-
ní péči a diagnózách. „Požadovaný přístup 
ke statistickým údajům by měl pozitivní do-

pad na oblast sociálně zdravotního pomezí 
tím, že by umožnil propojenost systémů 
zajišťujících sociální a zdravotní potřeby 
klienta, a MPSV by tak mohlo svá opatření 
činit efektivně a cíleně,“ vysvětluje resort.

O právo nahlížet se hlásí i resort financí. 
Ten požaduje, aby ÚZIS předával produkční 
a  úhradová data zdravotních pojišťoven 
i oběma ministerstvům, tedy zdravotnictví 
a financí, pro účely výkonu veřejnosprávní 
kontroly zdravotních pojišťoven. „Současná 
situace, kdy musejí zdravotní pojišťovny 
předávat data nejprve ÚZIS a potom zno-
vu určitou podmnožinu stejných dat zmí-
něným ministerstvům, zbytečně zatěžuje 
personální kapacitu zdravotních pojišťo-
ven i ministerstev,“ uzavírá ministerstvo 
financí.

K návrhu novely zákona obdržel resort 
zdravotnictví další desítky věcných připomí-
nek, které není možné obsáhnout v jednom 
článku. Míč je teď každopádně na straně re-
sortu zdravotnictví, jak se s nimi vypořádá. 
Nebude to jednoduché.

Helena Sedláčková

zdravotnickydenik.cz, 19. 1. 2023

(Zveřejněno se souhlasem šéfredaktora  

Zdravotnického deníku.)
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Povinná mlčenlivost lékaře a povinnost 
oznámit a překazit některé trestné činy
Právní kancelář České lékařské komory obdržela od lékařky dotaz tohoto znění: „Prosím o informaci, zda 
se oznamovací povinnost trestných činů týká i činů z minulosti, konkrétně sexuálního zneužívání dítěte, 
když skončilo cca před pěti lety. V současné době je dívce 17 let a matka to nahlásit nechce, dívce se do 
toho také nechce. Zneužívající již ve společné domácnosti není. Jedná se o citlivou záležitost, kdy celý 
proces – policie, soud – bude patrně dalším traumatem pro nezletilou dívku. Na druhou stranu ale vědomí 
nepotrestání viníka je pro oběti do dalšího života velice špatný precedens.“

Obecně platí, že zdravotník je povinen 
zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
o kterých se dozvěděl v souvislosti s posky-
továním zdravotních služeb. V ustanovení 
§ 51 odstavec 2, 3, 4, zákona o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování č. 
372/2011 Sb., je pak uvedeno, co se za poruše-
ní povinné mlčenlivosti nepovažuje.

Povinnost překazit trestný čin, 
který hrozí nebo pokračuje

Podle § 51 odstavce 2 písm. d) zákona 
o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování se za porušení povinné mlčen-
livosti nepovažuje sdělování údajů nebo ji-
ných skutečností pro potřeby trestního řízení 
způsobem stanoveným právními předpisy 
upravujícími trestní řízení. Za porušení po-
vinné mlčenlivosti se rovněž nepovažuje 
sdělování údajů nebo jiných skutečností při 
plnění zákonem uložené povinnosti překa-
zit nebo oznámit spáchání trestného činu. 
Trestní zákoník v ustanovení § 367 stanoví, 
které trestné činy je každý občan povinen 
překazit, jinak se sám dopouští trestného 
činu „nepřekažení trestného činu“. Za trestný 
čin nepřekažení trestného činu může být ten, 
kdo jej spáchá, potrestán odnětím svobody až 
na tři léta, pokud trestní zákoník stanoví na 
některý z těchto trestných činů trest mírnější, 
může být potrestán tímto trestem mírnějším. 
Z povinnosti překazit trestný čin nejsou vyňa-
ti ani zdravotničtí pracovníci, a tedy nemají 
v těchto případech povinnou mlčenlivost, 
ale naopak mají povinnost překazit trestný 
čin jako ostatní občané. To se týká i dalších 
profesí, které jsou jinak podle zákona nebo 
jiných norem vázáni povinnou mlčenlivostí, 
například i advokátů. Ustanovení § 367 odsta-
vec 3 trestního zákoníku stanoví, že překazit 
trestný čin lze i jeho včasným oznámením 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. 
Týká se to situace, kdy se někdo hodnověr-
ným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo 

již páchá trestné činy uvedené v ustanovení  
§ 367 trestního zákoníku – například vraž-
du, zabití, těžkou újmu na zdraví, mučení, 
znásilnění, pohlavní zneužití nebo zneužití 
dítěte k výrobě pornografie a týrání svěřené 
osoby. Výčet trestných činů, které je každý 
povinen překazit buď vlastním zákrokem, 
je-li to možné, nebo (což bude patrně častěj-
ší) oznámením, že se připravuje nebo páchá 
takový trestný čin, učiněném policii nebo 
státnímu zastupitelství, je uveden v § 367 
trestního zákoníku.

Povinnost oznámit zákonem 
stanovené trestné činy se 
týká i zdravotníků

Neoznámení trestného činu, podle § 368  
trestního zákoníku, se týká podstatně men-
šího počtu trestných činů a na rozdíl od ne-
překažení trestného činu jde o situace, kdy 
trestný čin byl již spáchán, nelze jej překazit 
ani mu jinak zabránit, trestný čin ani nepo-
kračuje, ale je již minulostí. Přesto u vybra-
ných trestných činů je každý, kdo se o nich 
dozví, s  výjimkou zákonem stanovených 
osob, povinen oznámit, že byly spáchány, 
a to policii nebo státnímu zastupitelství. Na 
rozdíl od nepřekažení trestného činu, mezi 
trestnými činy, které je každý povinen 
oznámit, není ani pohlavní zneužití, ani 
znásilnění. Pohlavnímu zneužití v pří-
padě jeho pokračování je každý povinen 
zabránit a překazit ho, pokud probíhá 
nebo hrozí nadále, zatímco pokud je již 
jasně minulostí a nehrozí pokračování, 
pak tento trestný čin nepodléhá oznamo-
vací povinnosti. 

Konkrétní vyjmenování trestných činů 
podléhajících oznamovací povinnosti jsme již 
v časopisu Tempus medicorum jednou zve-
řejnili a jde o poměrně rozsáhlý výčet trestné 
činnosti, z nichž s většinou lékař při výkonu 
svého povolání do styku zpravidla nepřijde. 
Uvedu tedy pouze ty, jež při výkonu lékařské 

činnosti mohou nastat a které je vždy, byť již 
jsou minulostí, každý zdravotnický pracov-
ník, bez ohledu na povinnou mlčenlivost, 
povinen oznámit. Jde o trestný čin vraždy, 
těžké ublížení na zdraví, mučení a jiné 
nelidské a kruté zacházení, obchodování 
s lidmi, zbavení osobní svobody, zneužití 
dítěte k výrobě pornografie, týrání svě-
řené osoby. Zejména trestný čin týrání 
svěřené osoby je při výkonu lékařského 
povolání, kdy je poskytována zdravotní 
péče dítěti, velmi aktuální, zvláště za si- 
tuace, kdy lékař zjistí na těle dítěte znám-
ky svědčící o možném týrání a je vázán 
oznamovací povinností pod trestní sank-
cí, nikoliv povinnou mlčenlivostí.

Pro neoznámení trestného činu je stano-
vena trestní sazba odnětí svobody rovněž až 
na tři léta, a pokud zákon stanoví na některý 
z uvedených trestných činů trest mírnější, 
bude pachatel potrestán oním trestem mír-
nějším. Kdo spáchá trestný čin neoznámení 
trestného činu, není trestný, nemohl-li ozná-
mení učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou 
uvedl do nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, 
jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. 

Oznamovací povinnost nemá advokát 
nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spá-
chání trestného činu v souvislosti s výkonem 
advokacie či právní praxe. Oznamovací povin-
nost nemá také duchovní registrované církve 
a náboženské společnosti s oprávněním k vý-
konu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání 
trestného činu v souvislosti s výkonem zpo-
vědního tajemství nebo v souvislosti s výko-
nem práva obdobného zpovědnímu tajemství. 
Oznamovací povinnost ohledně trestného 
činu obchodování s lidmi a zbavení osobní 
svobody nemá též osoba poskytující pomoc 
obětem trestných činů. To je výčet osob, které 
oznamovací povinnost nemají, mezi kterými 
nejsou zařazeni – poměrně logicky – zdravot-
ničtí pracovníci, tedy zdravotnický pracovník 
je vázán oznamovací povinností pod trestní 
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sankcí, pokud by ji nesplnil, a nemůže uplat-
nit v těchto případech povinnou mlčenlivost. 

Oznámení je třeba učinit 
jedině policii nebo státnímu 
zastupitelství a mít o tom důkaz

V praxi jsem se několikrát setkal s tím, že 
byla prošetřována možná trestní odpovědnost 
dětského lékaře, jenž si nemohl nevšimnout 
známek násilí na těle dítěte nebo kterému do-
konce dítě svěřilo, že je někým týráno, a neučinil 
oznámení prokazatelným způsobem policii či 
státnímu zastupitelství. Je třeba zdůraznit, 
že oznámení lze učinit tak, aby oznamovatel 
nespáchal trestný čin neoznámení trest-
ného činu jedině těmto dvěma orgánům –  
tedy policii nebo státnímu zastupitelství. 
Oznámení rodičům dítěte nebo orgánům 
sociálněprávní ochrany dětí není splněním 
zákonné oznamovací povinnosti a nezbavi-
lo by lékaře trestní odpovědnosti, pokud 
týrání svěřené osoby neoznámil policii nebo 
státnímu zastupitelství. 

Setkal jsem se s případem, kdy dětská lékař-
ka (alespoň podle svého tvrzení) telefonovala 
na policii a hlásila podezření na týrání dětského 
pacienta. Policejní ústředna ji spojila s údajným 
kriminalistou, který se těmito případy zabý-
vá. Ten s paní doktorkou přátelsky pohovořil, 
sdělil jí, že zatím nebudou činit žádná opatření 
a budou situaci v rodině nadále sledovat. Důkaz 
o tomto rozhovoru lékařka neměla. Posléze 
začala být na pokyn státního zastupitelství vy-
šetřována pro podezření z trestného činu ne- 
oznámení týrání dítěte. Kriminalista, se kterým 
telefonovala, již mezitím na policii nepracoval 
a skutečnost, že případ telefonicky hlásila, ne-
mohla nijak dokázat. Případ skončil pro lékařku 
příznivě zejména proto, že se zjistilo, že onen 
kriminalista zanedbal své služební povinnosti 
ve více případech, a tvrzení lékařky se tedy jevilo 
jako věrohodné. 

Oznámení je třeba učinit 
prokazatelným způsobem 

Prokazatelný způsob není telefonické 
oznámení, pokud hovor není nahráván, při-
čemž nahrávka hovoru je jen málo průkazným 
dokladem o splnění oznamovací povinnosti. Je 
proto třeba splnit oznamovací povinnost jednak 
neprodleně bez zbytečného odkladu a jednak 
písemně, buď tak, že lékař napíše a prokaza-
telným způsobem zašle (doporučeně, datovou 
schránkou) oznámení o podezření ze spáchání 
trestného činu policejním orgánům nebo stát-
nímu zastupitelství, případně se osobně dostaví 
na policii či státní zastupitelství a učiní tam 
výpověď do protokolu a kopii protokolu nebo 

alespoň potvrzení o tom, že oznámení učinil, 
od příslušného orgánu převezme a je pro něho 
dokladem, že oznamovací povinnost splnil. 

Vyskytly se případy, kdy lékař pojal pode-
zření, že dítě nebo bezmocný senior (svěřené 
osoby) by mohli být týráni, a učinil o možném 
týrání oznámení policejnímu orgánu. Policie 
pak případ prošetřila s výsledkem, že týrání 
nebylo prokázáno, a lidé, na které bylo ozná-
mení podáno, potom lékaři hrozili žalobou 
pro porušení práva na ochranu osobnosti, 
neboť na základě jeho oznámení byli „nař-
čeni z týrání dítěte“ a toto nařčení bylo pak 
vyvráceno. Lékař se takové žaloby rozhodně 
obávat nemusí, protože zpravidla nebyl očitým 
svědkem týrání svěřené osoby a policii nebo 
státnímu zastupitelství pouze oznámil, co zjis-
til například na těle dítěte a mohlo by o týrání 
svědčit, nebo co mu samo dítě při rozhovoru 
sdělilo a mohlo by jít o týrání. Nesdělil tedy 
žádnou nepravdivou skutečnost a není jeho 
věcí, zda k týrání skutečně došlo, či nikoliv, 
protože prošetřit tyto okolnosti musí k tomu 
příslušný orgán činný v trestním řízení. Nešlo 
tedy o žádné křivé obvinění ani nařčení, šlo 
o sdělení faktu, který byl pravdivý a mohl, ale 
také nemusel svědčit o týrání. 

Jak postupovat při podezření na 
pohlavní zneužívání dítěte

Jak tedy postupovat v daném případě, 
který byl předmětem dotazu lékařky? Pokud 
by bylo nebezpečí, že pohlavní zneužívání 
nezletilé dívky nadále probíhá, například 
ten, kdo se ho dopouštěl, by nadále žil ve 
společné domácnosti s ní, pak by bylo 
namístě uvažovat o tom, že trestný čin na-
dále hrozí a je třeba jej překazit, a lékařka 
by patrně trestný čin nemohla překazit 
jinak než jeho oznámením policii nebo 
státnímu zastupitelství (nikoliv orgánu 
sociálněprávní ochrany dětí ani jinému 

orgánu, protože tím by svou povinnost 
překazit trestný čin nesplnila). Pokud by 
tedy dívka byla nadále ohrožena pohlavním 
zneužíváním osoby, se kterou třeba nadále 
žije ve společné domácnosti, oznámení by 
bylo zcela namístě a nemohlo by jít o porušení 
povinné mlčenlivosti. 

V daném případě však pohlavní zneuží-
vání proběhlo před pěti lety a pachatel již ve 
společné domácnosti se zneužívanou nezleti-
lou osobou nežije a další pohlavní zneužívání 
tudíž nehrozí. Za této situace lékařka není 
povinna, ale ani oprávněna podávat ozná-
mení o pohlavním zneužívání, ke kterému 
došlo v minulosti a již neprobíhá ani nehrozí, 
protože pro pohlavní zneužívání není sta-
novena trestním zákoníkem oznamovací 
povinnost, ale pouze povinnost překazit 
trestný čin, pokud hrozí nebo probíhá. 
Lékařka tedy v tomto případě nemá po-
vinnost ani právo činit na policii či jinde 
jakékoliv oznámení.

Samozřejmě je k zamyšlení i otázka, kte-
rou lékařka klade na závěr, že zneužívaná 
osoba bude zbytek svého života žít s tím, že 
ke zneužívání došlo a pachatel zůstal nepo-
trestán. To však již není věcí lékaře, ale je to 
věcí zneužívané osoby, případně jejích rodičů, 
zda sami podají oznámení o tom, že dívka 
byla v minulosti pohlavně zneužívána, a věc 
se stane předmětem vyšetřování, případně 
trestního stíhání, nebo nikoliv. Lékař je po-
vinen, stejně jako každý občan, pohlavní 
zneužívání, které hrozí nebo probíhá, 
překazit, není však povinen a ani opráv-
něn jej oznámit za situace, kdy již nehrozí 
ani neprobíhá. Samozřejmě je jen věcí dal-
ších osob, zejména samotné zneužívané 
osoby nebo jejích rodičů a blízkých osob, 
zda oznámení učiní, či nikoliv. 

JUDr. Jan Mach, advokát

ředitel právní kanceláře ČLK 
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Novela katalogu prací, včetně 
změn platových tříd pro lékaře
Od 1. ledna 2023 nabylo účinnosti nařízení vlády České republiky č. 441/2022 Sb., kterým se novelizuje 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. V části 2.19.41 jsou nově 
stanoveny platové třídy pro lékaře.

Do 11. platové třídy má být zařazen lékař, 
jenž vykonává povolání pod odborným dozorem 
lékaře se specializovanou způsobilostí, před za-
řazením do specializační průpravy. Tedy lékař, 
který ještě není zařazen ani ve specializační prů-
pravě a je absolventem lékařské fakulty, aniž je 
absolventem základního kmene. Předpokládá 
se, že tento lékař může vykonávat preventivní, 
diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, 
dispenzární nebo paliativní péči pod odborným 
dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí. 
Může vykonávat také lékařské činnosti k ochraně 
a podpoře veřejného zdraví pod odborným dozo-
rem nebo odborným dohledem, před zařazením 
do specializační průpravy.

Do 12. platové třídy má být zařazen lé-
kař, který je již zařazen do specializační prů-
pravy a  vykonává povolání pod odborným 
dozorem nebo pod odborným dohledem lé-
kaře se specializovanou způsobilostí. Nemusí 
jít o absolventa základního kmene, ale musí 
být do specializační průpravy zařazen. Může 
vykonávat preventivní, diagnostickou, léčeb-
nou, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo 
paliativní péči. Může také vykonávat lékařské 
činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví 
pod odborným dozorem nebo pod odborným 
dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.  
Do 13. platové třídy může být zařazen lékař, 
který je absolventem základního kmene. Jde 

o změnu oproti předchozí právní úpravě. Do 
této třídy může být zařazen také lékař, jenž získal 
specializovanou způsobilost. Lékař, absolvent zá-
kladního kmene, který dosud nezískal specializo-
vanou způsobilost, může vykonávat diagnostic-
kou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární 
nebo paliativní péči, k jejímuž samostatnému 
výkonu je nezbytné absolvování základního 
kmene. Může také vykonávat lékařské činnosti 
v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž 
samostatnému výkonu je nezbytné absolvování 
základního kmene. Dále může vykonávat samo-
statně preventivní, diagnostickou, léčebnou, 
léčebně rehabilitační, dispenzární nebo palia-
tivní péči, k jejímuž samostatnému výkonu je 
nezbytné získání specializované způsobilosti. Je 
oprávněn dále provádět přípravu podkladů pro 
hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení 
zdravotního stavu a jeho důsledků a lékařskou 
posudkovou a revizní činnost. Do 13. platové 
třídy tedy mohou být zařazeni jak lékaři – 
absolventi základního kmene, tak lékaři, 
kteří získali specializovanou způsobilost, 
pokud by nesplňovali podmínky pro zařazení 
do vyšší 14. platové třídy. 

Do 14. platové třídy může být zařazen lékař, 
který získal specializovanou způsobilost (atestaci 
v příslušném oboru) a vykonává preventivní, 
diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, 
dispenzární nebo paliativní péči v příslušném 

specializovaném 
oboru spojenou 
s výchovou a dalším 
vzděláváním spe- 
cialistů, s  provádě-
ním náročných kon-
ziliárních vyšetření 
nebo s  odborným 
vedením zdravotnic-
kého týmu, k jejímuž 
výkonu je nezbytné 
získání specializo-
vané způsobilosti. 
Může jít také o léka-
ře, který vykonává 
lékařské činnosti 

v ochraně a podpoře veřejného zdraví v přísluš-
ném specializovaném oboru, včetně výchovy 
a dalšího vzdělávání specialistů a hodnocení 
a řízení zdravotních rizik, k jejichž výkonu je 
nezbytné získání specializované způsobilosti. 
Dále může jít o lékařskou posudkovou činnost 
vykonávanou orgánem s celostátní nebo kraj-
skou působností pro účely odvolacích a přezkum-
ných řízení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání 
specializované způsobilosti.

Do 15. platové třídy může být zařazen lékař, 
který provádí práce ve výzkumu a vývoji nebo 
v tvůrčí aplikaci výsledků vědecké a výzkumné 
činnosti při vysoce specializovaných léčebných 
výkonech či v ochraně a podpoře veřejného zdra-
ví, včetně specifických konziliárních činností 
a vytváření podmínek pro interdisciplinární 
formy práce a rozvoj příslušného oboru na ná-
rodní, případně nadnárodní úrovni. K výkonu 
těchto činností je nezbytné získání specializo-
vané způsobilosti.

Je poměrně zajímavé, že do 13. platové třídy 
může být zařazen nově i lékař, který je způsobilý 
vykonávat samostatně určité činnosti, pro něž 
je nezbytné absolvování základního kmene. Do 
stejné platové třídy pak může být zařazen i lékař, 
který má specializovanou způsobilost a poněkud 
širší kompetence, přičemž jde však stále o stej-
nou platovou třídu jako v případě absolventa 
základního kmene, což se jeví jako poměrně 
nesystémové, s ohledem na rozdílnou kvalifi-
kaci obou lékařů. Ve většině případů bych 
tedy předpokládal, že atestovaný lékař se 
specializovanou způsobilostí bude zařazen 
do 14. platové třídy.

Podmínkou zařazení atestovaného léka-
ře do 14. platové třídy je spojení jeho činnosti 
s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, 
s prováděním náročných konziliárních vyšetření 
nebo s odborným vedením zdravotnického týmu. 
K zařazení do 14. platové třídy postačí, pokud 
lékař vykonává preventivní diagnostickou, lé-
čebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo 
paliativní péči, k jejímuž výkonu je nezbytné 
získání specializované způsobilosti, a navíc je tato 
činnost spojena s výchovou a dalším vzděláváním 

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o., 
vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na vedoucí pozici

Přihlášky s profesním životopisem můžete zaslat na e-mail: sekretariat@nemorako.cz 
 s označením „Výběrové řízení - primář chirurgie“, nejpozději do 21. 3. 2023. 

Podrobnosti najdete na stránách nemorako.cz/kariera

Požadavky
»  specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, nástavbová specializace či zkušenost vítána
»  min. 10 let praxe, morální integrita
»  lékař s vizí rozvoje oboru a zastánce mezioborové spolupráce
»  profesionál s manažerskými dovednostmi ve vedení týmu lékařů a sester
»  člověk, který jedná a vede svůj tým ke vstřícnému jednání s pacienty a spolupracovníky

Nabízíme
»  nové a rekonstruované pracoviště, moderní vybavení »  podmínky pro osobní a profesní rozvoj
»  nadstandardní platové ohodnocení v návaznosti na výsledky oddělení
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ODDĚLENÍ
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specialistů a prováděním náročných konziliár-
ních vyšetření. Odborné vedení zdravotnického 
týmu není pro získání 14. platové třídy podmín-
kou, protože jde o alternativu uvozenou slovem 
„nebo“. Naprostá většina atestovaných lékařů se 
specializovanou způsobilostí vykonává svou čin-
nost ve spojení s výchovou a dalším vzděláváním 
jiných lékařů, protože zpravidla vždy, ať již při 
výkonu běžných činností, nebo při víkendových 
a nočních službách, vykonává odborný dozor či 
odborný dohled nad lékařem, který nemá spe-
cializovanou způsobilost, a tím se podílí na jeho 
výchově a dalším vzdělávání. Rovněž provádí 
náročná konziliární vyšetření, k nimž je pozván 
z jiných odborných oddělení nebo klinik a v pod-
statě každé konziliární vyšetření je spojeno s vy-
sokou mírou odpovědnosti a lze je považovat za 
náročné. Pokud je pověřen odborným vedením 
zdravotnického týmu, pak předchozí podmínky 
nejsou třeba a stačí skutečnost, že je pověřen 
vedením zdravotnického týmu k tomu, aby mu 
byla přiznána 14. platová třída. 

Do 15. platové třídy pak mají být zařazeni lé-
kaři, kteří se podílejí na aplikaci výsledků vědecké 
a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných 
léčebných výkonech, včetně specifických kon-
ziliárních vyšetření. Zařazení do této třídy by 
se tedy týkalo především lékařů působících na 
univerzitních klinikách a obdobných vrcholo-
vých pracovištích, kteří aplikují výsledky vědecké 
a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných 
léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře 
veřejného zdraví, včetně specifických konzi- 
liárních činností. 

Podle § 123 zákoníku práce zaměstnanci 
přísluší platový tarif stanovený pro platovou 
třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, 
není-li stanoveno jinak. Zaměstnavatel je po-
vinen zařadit zaměstnance do platové třídy po-
dle druhu práce sjednané v pracovní smlouvě 
a v jeho mezích na něm požadovaných nejná-
ročnějších pracích. Zaměstnavatel je povinen 
zařadit vedoucího zaměstnance do platové tří-
dy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon 
řídí nebo sám vykonává. Zaměstnavatel zařadí 
zaměstnance do platového stupně podle doby 
dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu 
vojenské základní nebo náhradní služby, což je 
započitatelná praxe. Platové tarify se stanoví 
v 16 platových třídách, v každé z nich v platových 
stupních. Platové tarify se zaokrouhlují na celé 
desetikoruny nahoru. Zaměstnanci, který není 
vedoucím zaměstnancem, avšak je podle orga-
nizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit 
a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat 
jim k tomu účelu závazné pokyny (například lé-
kař pověřený vedením určitého úseku, ale podle 
mého názoru i lékař, který je oprávněn dávat 

závazné pokyny zdravotním sestrám, jak je při 
práci ve zdravotnictví běžné a nutné), přísluší 
podle náročnosti řídicí práce příplatek za vedení 
v rámci rozpětí 5–15 procent platového tarifu 
nejvyššího platového stupně v platové třídě, do 
které je zaměstnanec zařazen. 

Podle § 125 zákoníku práce zaměstnanci 
přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši  
20 procent průměrného hodinového výdělku. 
Podle § 126 zákoníku práce zaměstnanci přísluší 
za hodinu práce v sobotu nebo neděli příplatek ve 
výši 25 procent průměrného hodinového výdělku. 

Podle § 127 zákoníku práce za hodinu práce 
přesčas přísluší zaměstnanci část platového ta-
rifu osobního a zvláštního příplatku a příplatku 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí připa-
dající na jednu hodinu práce bez práce přesčas 
v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas 
koná, a příplatek ve výši 25 procent průměrného 
hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého 
odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 procent 
průměrného hodinového výdělku, pokud se za-
městnavatel se zaměstnancem nedohodne na 
poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce 
konané přesčas místo platu za práci přesčas. Za 
dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. 
Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci ná-
hradní volno v době tří po sobě jdoucích kalen-
dářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo 
v jiné dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část 
platového tarifu osobního příplatku, zvláštního 
příplatku, příplatku za práci ve ztíženém pra-
covním prostředí a příplatku za práci přesčas. 
Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za ve-
dení, je plat stanoven s přihlédnutím k případné 
práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním 
roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, 
v den pracovního klidu nebo v době pracovní 
pohotovosti, za kterou je zaměstnavatel povinen 
plat nebo náhradní volno poskytnout. 

Je třeba zdůraznit, že uvedené údaje 
týkající se platů i změna katalogu se týká 
pouze lékařů zaměstnaných v režimu platu, 
nikoliv v režimu mzdy – tedy lékařů, kteří 
jsou zaměstnáni zpravidla v příspěvkových 
organizacích státu, kraje nebo obce, nikoliv 
v obchodních společnostech. Týká se tedy lé-
kařů ve fakultních nemocnicích a dalších obdob-
ných zdravotnických zařízeních, jako je napří-
klad Institut klinické a experimentální medicíny, 
Ústav pro péči o matku a dítě nebo psychiatrické 
nemocnice zřízené Ministerstvem zdravotnictví 
ČR či krajem. Netýká se však lékařů, kteří jsou 
zaměstnanci nemocnic, jež mají formu akciových 
společností, společností s ručením omezeným 
nebo jiných obchodních společností. 

Platové tarify stanovené pro jednotlivé 
platové třídy jsou pochopitelně směšně nízké 

s ohledem na současnou inflaci a reálný plat  
i reálná mzda lékaře nebo jiného zdravotnického 
pracovníka v současné době již mnohde dosahuje 
a měla by všude dosahovat zcela jiných částek, 
často však za cenu mnoha přesčasových hodin 
a prací o sobotách, nedělích a v noci. 

Stanovení mzdy se řídí ustanovením  
§ 113–121 zákoníku práce a výše mzdy podléhá 
pouze minimálním mzdovým tarifům stano-
veným příslušnou vyhláškou. Obdobně jako 
v případě platu, i u mzdy však zákon pamatuje 
na práci přesčas, noční práci, práci ve ztíženém 
pracovním prostředí a příplatek za práci v sobotu 
a neděli. 

Protože lékaři v  běžné nemocnici 
v okresním městě, která má formu napří-
klad akciové společnosti, a lékaři v jiné ne-
mocnici v okresním městě, jež má formu 
příspěvkové organizace kraje, vykonávají 
naprosto shodnou práci a za shodnou práci 
by měla být poskytována shodná odměna. 
Je zcela legitimní, aby lékaři, kteří pracují 
v režimu mzdy, požadovali, aby jejich od-
měna byla přiměřeně shodná s odměnou, 
již zaměstnavatel přiznává zaměstnancům 
pracujícím v režimu platu. 

JUDr. Jan Mach, advokát

ředitel právní kanceláře ČLK 

Neurologie 
hledá posilu!
Jste teď v práci na nervy? 
Pojďte radši k nám
■  moderní pracoviště s fajn šéfem

■  profil péče srovnatelný s FN

■  pomoc s dopravou nebo 
ubytováním

■  další benefity probereme u kávy!

Vhodné i pro absolvetny!
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.
+420 326 742 007, sarka.snizkova@onmb.cz
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Vy se ptáte, právník odpovídá
Platové zařazení lékařů  
po absolvování základního kmene 
a lékařů se specializovanou 
způsobilostí od 1. ledna 2023

Jsem lékař ve specializační přípravě 
s již absolvovaným základním kmenem. 
Dovolil bych si vznést dotaz v návaznosti 
na informaci, že po absolvování základ-
ního kmene budeme nově odměňováni ve  
13. platové třídě namísto dosavadní 12. pla-
tové třídy. Setkal jsem se s výkladem svého 
zaměstnavatele, že novela nařízení vlády  
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřej-
ných službách a správě, ve Sbírce zákonů 
ČR publikovaná pod č. 441/2022 Sb., dopa-
dá pouze na lékaře, kteří absolvují základní 
kmen až po 1. 1. 2023, nikoliv na lékaře, 
kteří ke zmíněnému datu základní kmen 
již absolvovali, neboť by jednalo o nepří-
pustnou retroaktivitu (zpětnou účinnost) 
právního předpisu.

Takový výklad je zcela nesprávný. O re-
troaktivitu by šlo teprve v případě, kdy by se 
lékař, který absolvoval základní kmen již před 
datem 1. 1. 2023, domáhal zpětného zařazení 
do 13. platové třídy rovněž za období od získání 
certifikátu o absolvování kmene do data 31. 12. 
2022. Nesetkali jsme se však s případem, kdy 
by lékař takový nárok na svého zaměstnavatele 
vznesl. Platí tedy, že lékaři s kmenem absolvo-
vaným do 31. 12. 2022 musejí být počínaje 1. 1. 
2023 odměňováni dle 13. platové třídy, lékaři, 
kteří získají certifikát o absolvování základního 
kmene teprve po tomto datu, mají nárok na 
tento platový postup od okamžiku získání cer-
tifikátu a zároveň zahájení pracovních činností 
odpovídajících lékařům s kmenem. 

Jinými slovy, jestliže je lékař již držitelem 
certifikátu o absolvování základního kmene 
a zároveň tomu odpovídá i jeho pracovní zařa-
zení u zaměstnavatele – zejména pokud již nad 
ním není vykonáván odborný dozor, ale pouze 
odborný dohled, a zaměstnavatel mu svěřuje 
činnosti, které je lékař s kmenem oprávněn 
samostatně vykonávat dle příslušných vyhlášek 
Ministerstva zdravotnictví, které se vztahují 
k jednotlivých druhům základního kmene – 
má nově na odměňování dle 13. platové třídy 
nárok a to bez ohledu na to, že základní kmen 
absolvoval a certifikát získal dříve než 1. 1. 2023.

Nad rámec vašeho dotazu (na základě čas-
tých otázek dalších lékařů) doplňujeme, že 
výše se týká lékařů-zaměstnanců, kteří jsou 
odměňováni platem. Na zaměstnance soukro-

mých poskytovatelů zdravotních služeb (ať už 
lůžkových, jednodenních, či ambulantních) 
se zásady dle citovaného nařízení vlády a jeho 
novely nevztahují.

Poskytování lékařských zpráv 
komerčním pojišťovnám

S ohledem na množící se dotazy týka-
jící se poskytování lékařských zpráv ko-
merčním pojišťovnám pacientů (nejčastěji 
v souvislosti s úrazovým a životním po-
jištěním), na které právní kancelář ČLK 
odpovídá téměř denně, a s ohledem na to, 
že poslední informace na toto téma byla 
zveřejněna v časopisu Tempus medico-
rum v dubnovém čísle roku 2017, pova-
žujeme vzhledem k těmto skutečnostem 
za vhodné a potřebné toto téma v rámci 
právní rubriky našeho časopisu lékařům 
po delší době osvěžit. Jednou z klíčových 
otázek v obsahově vždy téměř totožných 
dotazech zaslaných právní kanceláři ČLK 
vždy je, zda je lékař vůbec povinen vyplňo-
vat různé zprávy, formuláře či jiné listiny 
(někdy též zavádějícím způsobem nazvané 
„posudky“). 

Odpovědí je, že žádný právní předpis ta-
kovou povinnost lékaři nestanoví. Tím lékaře 
rozhodně nehodláme nabádat k plošnému 
odmítání spolupráce s pacientem a vyhovění 
jeho prosbě o zpracování podkladů pro ko-
merční pojišťovnu, nýbrž hlavním účelem 
zdůraznění tohoto faktu hned v úvodu této 
informace je uvedení na pravou míru častého 
mýtu pacientů či jejich právních zástupců, že 
taková povinnost je lékaři zákonem uložena. 
Není tomu tak, rozhodne-li se lékař pacientovi 
vyjít vstříc a podklady pro komerční pojišťovnu 
vyplnit, jde čistě o dobrou vůli konkrétního 
lékaře. V tom případě je však potřeba, aby byly 
striktně dodrženy určité podmínky – vyhoví-li 
lékař žádosti pacienta (či samotné komerční 
pojišťovny), je bezpodmínečně nutné dbát na 
následující zásady:

Jedním ze základních pravidel při výkonu 
povolání lékaře je dodržování zásad zákonem 
stanovené povinné mlčenlivosti lékaře. Ta 
je zakotvena především v § 51 a násl. zákona  
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v plat-
ném znění. Pokud to shrneme a zjednodušíme, 
k legálnímu tzv. průlomu do povinné mlčenli-
vosti může dojít pouze za účelem návaznosti 
zdravotní péče o pacienta, nebo pro obhajobu 
lékaře v různých typech řízení, či stanoví-li tak 

výslovně pro určitou situaci právní předpis, 
nebo pokud se sdělením údajů chráněných 
povinnou mlčenlivostí lékaře třetí osobě sou-
hlasí sám pacient.

V daném případě jistě nejde o návaznost 
zdravotní péče o pacienta ani o obhajobu lékaře 
ve sporu s pacientem. Rovněž žádný právní 
předpis nestanoví onen automatický legální 
průlom do povinné mlčenlivosti lékaře, jestli-
že sdělení údajů o zdravotním stavu pacienta 
vyžaduje komerční pojišťovna. Proto nezbyt-
nou podmínkou pro možnost sdělení takových 
údajů pracovníkovi komerční pojišťovny (např. 
ve formě poskytnutí výpisu ze zdravotnické do-
kumentace či vyplnění tiskopisu vytvořeného 
pojišťovnou) je souhlas pacienta.

Z právní úpravy a všech logických okolností 
věci vyplývá, že je nutné, aby takový souhlas 
s poskytnutím údajů byl jasný, konkrétní vůči 
danému lékaři, který má údaje z dokumentace 
poskytnout, konkrétní ohledně osoby (subjek-
tu), jíž tyto údaje mají být poskytnuty, a pokud 
možno v jakém rozsahu. Zcela určitě nepostačí 
obecný a nekonkrétní bianco souhlas pacienta, 
nejčastěji obsažený v jeho pojistné smlouvě, že 
pracovníci pojišťovny jsou oprávněni kdykoliv 
od kteréhokoliv ošetřujícího lékaře vyžado-
vat jakékoliv informace o zdravotním stavu 
pacienta. Takový obecný souhlas naslepo pro 
jakékoliv v budoucnu vzniklé situace by lé-
kař neměl respektovat, neboť pacient v době 
uzavření pojistné smlouvy naprosto nemohl 
do nejmenších detailů předpokládat, o jaké 
konkrétní údaje eventuálně může jít a jaká 
přesná životní situace může nastat. Koneckon-
ců i kdyby se pacient s tímto argumentem vůči 
pojišťovně v době uzavírání pojistné smlouvy 
obrátil, bylo možné očekávat, že pojišťovna 
na uzavření smlouvy nepřistoupí. Pacientovi 
tím pádem nezbývalo nic jiného než zmíněný 
bianco souhlas udělit.

Je rovněž nutné, aby pro lékaře bylo obecně 
čitelné, srozumitelné a nepochybné, že v da-
ném konkrétním případě pacient souhlas sku-
tečně dal. Komerční pojišťovna není státním 
orgánem, aby bylo možno uplatnit zásadu pre-
sumpce správnosti a postačovalo její tvrzení, že 
souhlas se sdělením údajů pacient pojišťovně 
dal. Tento princip není možné uplatnit u sou-
kromoprávních subjektů (na rozdíl např. od 
Policie ČR či soudů, viz předchozí články v ča-
sopisu Tempus medicorum), kterým komerční 
pojišťovna v tomto případě je. Proto je potřeba, 
aby zcela konkretizovaný souhlas pojišťovna 

Lékař s atestací 
v oftalmologii (ž/m)

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS

NA POZICI

DO OČNÍ AMBULANCE V ŠUMPERKU

•  realizace ambulance bez nákladů 

•  nabídka spoluvlastnictví podílu 

•  zázemí Gemini s administrativní podporou 

www.gemini.cz/kariera         zamestnani@gemini.cz
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Inzerce

lékaři přímo i předložila, aby v lékaři takový 
souhlas nebudil žádné pochybnosti.

Schází-li takový jasný, konkrétní a srozu-
mitelný souhlas pacienta v žádosti komerční 
pojišťovny, není lékař oprávněn informace 
o zdravotním stavu poskytnout a je třeba pra-
covníka pojišťovny vyzvat, aby tento souhlas 
pacienta doplnil. Rovněž je možné postupovat 
tak, že požadované údaje (výpis ze zdravotnic-
ké dokumentace, vyplněný formulář apod.) 
lékař předá přímo do rukou pacienta, který má 
nárok na informace o svém zdravotním stavu 
zaznamenané ve zdravotnické dokumentaci, 
s tím, že pacient může na základě vlastního 
rozhodnutí tyto údaje předat dále např. prá-
vě své komerční pojišťovně. Pro případ, že 
jde o sjednanou životní pojistku a pacient již 
zemřel, obdobně lze postupovat v případě pře-
dání informací pozůstalým osobám blízkým, 
které dle svého uvážení údaje postoupí dále. 
V dané situaci, kdy pacient za svého života 
konkrétní a výslovný souhlas neudělil, je to 
de facto jediné řešení, neboť pozůstalé osoby 
blízké nemohou zemřelého pacienta v uděle-
ní souhlasu třetím osobám suplovat, jestliže 
subjektem a nositelem údajů byl sám zemřelý 
pacient. Shrneme-li to, tato možnost řešení 
zaručí, že údaje o zdravotním stavu pacienta 

poskytne lékař toliko těm osobám, které na 
ni mají ze zákona nárok (tedy samotnému 
pacientovi nebo pozůstalým osobám blíz-
kým), nikoliv přímo komerční pojišťovně, kte-
rá nesplnila pro konkrétní případ zákonnou 
podmínku průlomu do povinné mlčenlivosti 
lékaře. Nutno k tomu dodat, že daný postup 
může lékař zvolit, je-li to pro něj výhodnější 
a méně náročná cesta. Pokud je tomu naopak, 
zákon na lékaře neklade povinnost, aby sám 
aktivně buď sháněl pacientův souhlas, nebo 
kontaktoval pozůstalé osoby blízké. V daném 
případě je plně namístě pracovníkovi komer- 
ční pojišťovny odpovědět, že údaje budou po-
skytnuty (výpis vyhotoven, tiskopis vyplněn…) 
až poté, co pojišťovna předloží požadovaný 
konkretizovaný souhlas pacienta. Zda má po-
jišťovna ještě reálnou možnost takový sou-
hlas pacienta opatřit, již není odpovědností 
či starostí lékaře.

Konečně ještě k části dotazu týkající se 
úhrad např. za vyplnění tiskopisu – tyto služby 
lékaře nejsou hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění ani pro ně neexistuje ceník, který by 
byl stanoven obecně závazným právním před-
pisem. Tabulku úhrady, na kterou pracovník 
pojišťovny poukazuje, je nutno vnímat pouze 
jako interní dokument pojišťovny, kterým lékař 

v žádném případě není vázán a není povinen 
si nechat cenu úhrady diktovat. Tato situace je 
jednou z těch, při kterých lze podle § 66 odst. 3 
zákona o zdravotních službách žádat takovou 
úhradu, která odpovídá nákladům na pořízení. 
Tyto náklady nejsou omezeny pouze na hotové 
výdaje v podobě např. vyhotovení kopie zprá-
vy nebo případně poštovného, ale zejména je 
žádoucí, aby zahrnovaly především hodnotu 
práce lékaře. Tu lze stanovit např. na základě 
účetně podloženého hodinového výdělku či pří-
jmu lékaře. Jestliže tedy komerční pojišťovnou 
nabízená či v mnoha případech striktně nadik-
tovaná cena úhrady ani zdaleka neodpovídá 
všem těmto faktorům, i za těchto okolností je 
lékař oprávněn zpracování a poskytnutí údajů 
odmítnout, stanovit komerční pojišťovně část-
ku odpovídající náhradě nákladů na vyhotovení 
a teprve po její akceptaci ze strany pojišťovny 
požadovanou práci vykonat. Naprosto stejně 
lze při stanovení výše náhrady postupovat i při 
výše popsané alternativě, kdy lékař např. výpis 
z dokumentace či vyplněný formulář předává 
na základě komunikace s pacientem či pozůs-
talými osobami blízkými.

Zpracoval:
Mgr. Bc. Miloš Máca, právník-specialista 

Právní kancelář ČLK
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Časopis Tempus medicorum – ekonomika vydávání v roce 2022

Tempus: jedno číslo za 8,76 Kč
Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči všem lékařům. 
Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání časopisu Tempus medicorum, 
a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň 
zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou.

I v čase moderních technologií je repre-
zentativní papírový časopis nenahraditelným 
zdrojem informací pro většinu lékařů, kteří 
jej dostávají na základě svého členství v ko-
moře komfortním způsobem zdarma na svoji 
adresu. Náš časopis snese srovnání s kvalitou 
obdobných tiskovin, které vydávají lékařské 
komory v těch nejvyspělejších zemích. 

Náklady na vydávání časopisu se v roce 
2022 meziročně zvýšily o cca 532 000 Kč. 

Příčinou je zejména zdražení papíru a zvýšení 
ceny poštovného.

Výnosy z vydávání časopisu, tedy z in-
zerce, se v  roce 2022 meziročně zvýšily  
o cca 221 000 Kč. 

Vydávání časopisu musela ČLK v roce 
2022 finančně podpořit částkou 5 107 623 Kč,  
tedy částkou o 311 077 Kč vyšší než v roce 
2021. Při průměrném nákladu 53 000 výtisků, 
tedy o 500 kusů vyšším než před rokem, to 

odpovídá částce 8,76 Kč na jeden výtisk za 
obsah, výrobu, tisk i distribuci. V roce 2021 
vycházela cena jednoho výtisku časopisu pro 
ČLK 8,30 Kč. Za jeden výtisk časopisu tedy 
ČLK zaplatila v roce 2022 o 46 haléřů více 
než v roce 2021.

Poděkování si zaslouží zejména paní 
Rokosová, jejíž firma vydávání časopisu pro 
komoru zajišťuje.

Milan Kubek

Vyúčtování časopisu ČLK 1–12/2022
Náklady Výnosy Ztráta

Leden 807 622 Kč 378 381 Kč – 429 241 Kč

Únor 793 892 Kč 346 282 Kč – 447 610 Kč

Březen 777 425 Kč 321 999 Kč – 455 426 Kč

Duben 864 253 Kč 447 595 Kč – 416 658 Kč

Květen 826 991 Kč 379 664 Kč – 447 327 Kč

Červen 816 516 Kč 352 281 Kč – 464 235 Kč

Červenec–Srpen 835 030 Kč 300 942 Kč – 534 088 Kč

Září 848 634 Kč 407 288 Kč – 441 346 Kč

Říjen 872 008 Kč 342 773 Kč – 529 235 Kč

Listopad 885 280 Kč 393 247 Kč – 492 033 Kč

Prosinec 859 177 Kč 408 753 Kč – 450 424 Kč

Celkem 9 186 828 Kč 4 079 205 Kč – 5 107 623 Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.

Vyúčtování časopisu ČLK 1–12/2021
Náklady Výnosy Výsledek

Leden 759 318 Kč 202 569 Kč – 556 749 Kč

Únor 1 006 390 Kč 516 167 Kč – 490 223 Kč

Březen 753 702 Kč 260 749 Kč – 492 953 Kč

Duben 764 011 Kč 369 464 Kč – 394 547 Kč

Květen 753 743 Kč 307 689 Kč – 446 054 Kč

Červen 736 548 Kč 324 386 Kč – 412 162 Kč

Červenec–Srpen 764 054 Kč 240 156 Kč – 523 898 Kč

Září 831 514 Kč 594 281 Kč – 237 233 Kč

Říjen 773 460 Kč 322 361 Kč – 451 099 Kč

Listopad 785 705 Kč 440 591 Kč – 345 114 Kč

Prosinec 726 704 Kč 280 190 Kč – 446 514 Kč

Celkem 8 655 149 Kč 3 858 603 Kč – 4 796 546 Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.

ČINNOST ČLK
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Ministr Válek hodil nemocniční  
lékaře přes palubu
Vážený pane prezidente,

musím reagovat na Váš poslední hromad-
ný e-mail. Je dobře, že se snažíte bojovat za 
lepší ekonomickou situaci soukromých léka-
řů, domnívám se však, že zůstává opomíjena 
ta nejdůležitější skupina zdravotníků, totiž 
zaměstnanci nemocnic. Ve srovnání s nimi si 
soukromí specialisté v drtivé většině případů 
stále žijí nad poměry. Přitom nemocniční 
lékaři a sestry jsou ti, kdo často zachraňují 
životy, staví nemocné či zraněné zpět na nohy 
a udržují dostupnost nepřetržité zdravotní 
péče 24/7/365. Ti si zaslouží nejlepší finan- 
ční ohodnocení za svou obětavou práci, jež 
mnohdy komplikuje jejich osobní a rodin-
ný život. Pak jsou tu i odbornosti, které sice 
v rámci nemocnice nezajišťují pohotovostní 
služby, a jejich měsíční odměna (kde je stro-
pem částka uvedená v platových tabulkách) 
je vůbec tristní. 

Navíc díky ignoraci a aroganci pana mini-
stra Válka byli nemocniční lékaři letos hozeni 
přes palubu a dostali se s výší platů a mezd 

o několik let nazpět. Tabulkové platy jsou ve 
srovnání s jinými špičkovými odbornostmi 
k smíchu a hodinovou sazbu má dnes daleko 
vyšší i kdejaký řemeslník či mechanik.

Nejhorší na tom všem je, že sami kolegové 
z řad (nejen) mladých lékařů nedělají nic pro 
zlepšení situace. Ti, co jim záleží na výši ho-
noráře a volném času, už buď dávno odešli do 
soukromé sféry, nebo tak plánují učinit ihned 
po atestaci. Pak jsou mezi námi tzv. srdcaři, 
kteří věrně pracují 300 hodin měsíčně za 
hodinovou mzdu na úrovni nekvalifikovaného 
brigádníka, protože mají zvrácený pocit o mo-
rální povinnosti. Celkem nepochopitelně 
ani v diskusích na sociálních sítích Spolku 
mladých lékařů se při zmínce o mzdách léka-
řů zaměstnanců neprojevuje nějaká celková 
nespokojenost, jako by to nikoho netrápilo 
a paradoxně nejvíc se ozývají kolegové ze 
soukromého sektoru, kteří dokonce často 
argumentují a bojují PROTI zvyšování mezd.

Je načase sebrat opět pro jednou odva-
hu, postavit se za svoje zájmy a kolektivně 

odmítnout systém, který neumožňuje si vy-
dělat adekvátní peníze jinak než ohromnými 
přesčasy (které ani nemalá část zdravotníků 
bez získávání specializace v dalších oborech 
nemá jak a kde odsloužit, i kdyby sebevíc 
chtěla). Jinak to do budoucna dopadne tak, 
že si všichni otevřou soukromé praxe, v ne-
mocnicích nebude mít kdo pracovat nebo se 
tam budou provádět jen profitabilní výko-
ny a ze všeobecné medicíny se stane stejná 
tragédie a zároveň byznys, jako se stal ze 
stomatologie.

Vážené kolegyně a kolegové, apeluji na 
Vás všechny. Oslovte své ředitele, ekonomické 
náměstky, primáře, zástupce odborů, klidně 
se obraťte rovnou na ministra Válka a důrazně 
vyjádřete svou nespokojenost. V jednotě je 
síla. Čím více nás bude, tím spíše budou mít 
případné navazující nátlakové akce nějaký 
přínos. Pojďme bojovat. Nebuďme jen pa-
sažéři ve vlaku na cestě do záhuby českého 
zdravotnictví. Děkuji Vám.

MUDr. Petr Liška

NAPSALI JSTE

OBEC MODLETICE –  
PRONÁJEM  
LÉKAŘSKÝCH  
ORDINACÍ
Obec Modletice nabízí k pronájmu v nově zrekon-
struovaném a zkolaudovaném lékařském domě pro-
story pro výkon soukromé praxe praktického 
lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti  
a dorost. K pronájmu nabízíme 2 ordinace...

NEMOCNICE PELHŘIMOV, P.O. 
HLEDÁME PRIMÁŘE  
A ZÁSTUPCE  
PRIMÁŘE  
NA NEUROLOGII
Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organiza-
ce, vypisuje VŘ na PRIMÁŘE neurologie a zároveň 
přijme LÉKAŘE se SZ na pozici ZÁSTUPCE PRIMÁ-
ŘE neurologie. ■ Nabízíme: nadstandardní plato-
vé ohodnocení; náborový příspěvek 500 000,- Kč...

CELÉ ZNĚNÍ INZERÁTŮ + DALŠÍ PRACOVNÍ NABÍDKY 
A ZAJÍMAVÉ INFORMACE NAJDETE NA 

WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

Jsme tu pro Vás již 11 let

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. – 
PŘIJMOU LÉKAŘE  
A FYZIOTERAPEUTY 
Všeobecného lékaře pro pracovnělékařské služby 
(závodní ambulance) na 2-3 dny v týdnu. Fyzioterapeuty,  
vzdělání dle zák. 96/04 Sb., vhodné i pro absolventy.  
■ Nabízíme: náborový příspěvek, ubytování, pra-
covní dobu 37,5 h/týdne, 25 dnů dovolené...

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA
PŘIJME LÉKAŘE/ 
LÉKAŘKU 
VÍCE SPECIALIZACÍ
Přijme:  lékaře/lékařky se specializací kardiologie, 
diabetologie a radiodiagnostika a lékaře na ústav-
ní pohotovostní služby ■ Nabízíme: motivační 
platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, 
zázemí krajské nemocnice akreditované SAK...

MEDICLINIC A.S.
HLEDÁME PRAKTICKÉ LÉKAŘE
MEDICLINIC, A. S. PŘIJME PRAKTICKÉ LÉKAŘE DO  
ZAVEDENÝCH ordinací v lokalitách Slaný, České

Budějovice, Teplice, Nové Město pod Smrkem. 
■ Nabízíme zázemí stabilního poskytovatele...

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ
Domov sv. Karla Boromejského v Praze Řepích NA-
LÉHAVĚ hledá nové spolupracovníky na pozici: lékař/
lékařka (atestace interna, geriatrie, prakt. lékařství). 
■ Pro zaslání životopisu prosím použijte mail...

REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV  
VŘ – PRIMÁŘ/KA  
ODD. ZOBRAZOVACÍCH METOD
Ředitel Revmatologického ústavu, Praha 2, Na Slupi 
4 vyhlašuje přijímací řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa: Primář/ka oddělení zobrazovacích 
metod. Jedná se o vedoucí funkci, přímo řízenou...

REHABILITAČNÍ NEMOCNICE  
BEROUN – PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODD. NÁSLEDNÉ PÉČE
Do Rehabilitační nemocnice v Berouně přijmeme Lé-
kaře na oddělení následné péče. ■ Nabízíme dobré 
finanční ohodnocení, vlastní dopravu do zaměstnání, 
mateřskou školku, možnost bydlení po dohodě...

NEMOCNICE BENEŠOV – NEMOCNICE 
BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE DO 
SPÁNKOVÉ LABORATOŘE
■ Podmínkou specializace ORL, pneumologie, kardio-
logie, neurologie, psychiatrie se zájmem o spánkovou 
medicínu. Možno na zkrácený úvazek či DPČ. ■ Nabí-
zíme rozvoj a vzdělání ve spánkové medicíně, nadšený... ....................................
NEMOCNICE BENEŠOV – NEMOCNICE 
BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ NEUROLOGIE. Možno 

i kratší úvazek či dohoda. Min. kmen podmínkou. Mo-
derní a špičkově vybavené ambulance! ■ Nabízíme 
nadstandardní mzdu a širokou škálu benefitů.....................................
NEMOCNICE BENEŠOV 
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE NA ODDĚLENÍ:
NEUROLOGIE, REHABILITACE, TRANSFUZNÍ A HEMATO-
LOGICKÉ, RADIOLOGIE A ZOBRAZOVCÍ METODY, ARO, 
CHIRURGIE, ORL, INTERNA. ■ Nabízíme moderní 
pracoviště a špičkové přístroje, rodinnou atmosféru.....................................
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. -  
NEMOCNICE LITOMĚŘICE, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE – ABSOLVENTA 
NA OČNÍ AMBULANCI
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání – lékařská fakul-
ta; zájem o vzdělání v oboru; bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost. ■ Nabízíme: zvýhodněné mzdové 
podmínky; náborový příspěvek až 100 000 Kč.......................................
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. -  
NEMOCNICE LITOMĚŘICE, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE SE SPEC. ZPŮSO-
BILOSTÍ – OFTALMOLOGIE NA OČNÍ  
AMBULANCI
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání – lékařská fakul-
ta; zájem o vzdělání v oboru; bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost; specializovaná způsobilost v oboru. ■ Na-
bízíme: zvýhodněné mzdové podmínky.......................................
REPROGENESIS A.S. – HLEDÁME: 
LÉKAŘ / LÉKAŘKA – IVF SPECIALISTA
Jsme soukromá brněnská klinika reprodukční medicíny 
a do našeho týmu hledáme na plný či částečný úvazek 
posilu na pozici lékař / lékařka - IVF specialista. ■ Poža-
davky: atestace/ specializovaná způsobilost v oboru...

Inzerce



TEMPUS MEDICORUM    /  ÚNOR 202338

TEMPUS
MEDICORUM

Oddělení vzdělávání ČLK
Dům lékařů, Drahobejlova 27,  
190 00 Praha 9
tel.: 234 760 711, 234 760 710
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz,  
seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kur-
zům na www.vzdelavanilekaru.cz,  
www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK
Podrobné informace týkající se 
organizace a průběhu kurzu obdrží 
přihlášení účastníci e-mailem. 
Kurzy budou průběžně  
aktualizovány podle aktuální 
epidemiologické situace.
Obvyklý začátek víkendových 
kurzů: 9.00 hod.
Vzdělávací akce ČLK jsou pořádány 
v souladu se stavovským  
předpisem ČLK 16.

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

14/23 Potravinové alergie a intolerance
Kamenná akce / ONLINE
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Datum: 18. 2. 2023
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Simona Bělohlávková, 
Ph.D., Immuno-flow, s.r.o., 199 00 Praha 9 – Le-
tňany 
MUDr. Eva Vrbová
• Úvod do potravinové alergie
MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D.
• Diagnostika potravinové alergie – co ano a co ne
MUDr. Ivana Šetinová
• Potravinové intolerance a jejich diagnostika
MUDr. Martin Fuchs
• Histaminová intolerance – mýtus, nebo sku-

tečnost?

15/23 Resuscitace novorozence s praktickým 
nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 23. 2. 2023
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 
4 – Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., 
MBA, ÚPMD Praha 4 – Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a do-
statečné procvičení praktických dovedností při 
resuscitaci novorozence. 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 jednak závěrečný test, po jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát 
o tom, že ovládá základní dovednosti týkající se 
zajištění novorozence na porodním sále, jednak 
možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v pe-
rinatologickém centru s diskusí o zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

16/23 Mindfulness-based stress reduction 
(MBSR) II.
ONLINE
Datum: 25. 2. 2023
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Přednášející: doc. MUDr. Petr Zach, CSc.,  
Mgr. Filip Štys
Kurz bude probíhat online přes platformu Zoom 

(podrobné instrukce k připojení obdrží účastní-
ci předem). Všechny materiály (audionahrávky 
meditací, slajdy, texty atd.) účastníci obdrží po 
skončení kurzu e-mailem.
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je 
léčebný program na snižování stresu, který vy-
vinul na konci 70. let 20. století Jon Kabat-Zinn 
na lékařské fakultě univerzity v Massachusetts. 
Využívá psychologický pojem všímavost (anglicky 
mindfulness). Cílem programu je pomoci lidem 
lépe zvládat stresující podněty a různé projevy 
dlouhodobého stresu, jako jsou úzkost, deprese 
a vyčerpání. 

17/23 Jak sladit očekávání lékařů a pacientů 
ONLINE
Datum: 25. 2. 2023
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Ing. Zuzana Hekelová
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Na první pohled není nic jasnějšího – pacient se 
chce uzdravit a lékař to má zajistit. Ve skutečnosti 
je však pod povrchem skryto mnoho aspektů, které 
situaci „komplikují“. Jednu z hlavních rolí hraje 
empatie zdravotníka i další složky jeho osobnosti. 
Jednou ze základních podmínek úspěchu v práci 
lékaře je dosažení spolupráce mezi ním a jeho 
pacientem – to znamená, že si obě strany rozu-
mějí, pacient ví, co a proč má dělat, a především 
to dělat chce.

44/23 Nesouhlas a konflikty v akutní kritic-
ké péči i z pohledu etiky – včetně kazuistik 
a jak je řešit
ONLINE
Datum: 4. 3. 2023
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 400 Kč 
Přednášející: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Oba fenomény se většinou vážou na vztahy v troj-
úhelníku pacient/ka – rodina – rozhodující lékaři 
a ošetřující zdravotníci. Přesto se často musejí 
řešit současné případy kazuisticky i v získávání 
grantů, při obtížných prognostických rozhodnu-
tích, při obhajobě nových, nezvyklých a náročných 
postupů,a to dokonce nejen ryze medicínsky, ale 
i ekonomicky, eticky a případně je zodpovídat 
i medicínsko-právně.

37/23 Halux valgus – náprava
Datum: 18. 3. 2023
Místo: IQ pohybové centrum, Nádražní 740/56, 
150 00 Praha 5 – Smíchov
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor:  Mgr. Daniel Müller 
Koordinátor: MUDr. Marcela Křížová
Vbočený palec je v současnosti častým problé-
mem, málokdo ale toto bolestivé dysfunkční 
onemocnění léčí. Existuje přitom řada různých 
možností – invazivní, či neinvazivní, komerční, či 
nekomerční řešení jak estetické, tak i funkční. Na 
teoreticko-praktickém semináři se budete moci 
seznámit s nejzákladnějšími možnostmi pohybo-
vé nožní gymnastiky, která řeší nejen estetickou 
podobu vbočeného palce, ale i funkční stránku 
pohyblivosti nohy a celého pohybového aparátu. 
Neboť v mládí vbočený palec znamená pro pokro-
čilejší věk problém s pohyblivostí těla. 

33/23 Komunikace a vyjednávání 
ONLINE
Datum: 18. 3. 2023
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4

Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant. MUDr. Marcela Křížová
Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová
V tomto pokračování úspěšného semináře nejprve 
provedeme malé opakování a shrnutí toho, co je 
komunikace a s jakými problémy se při ní můžeme 
setkat doma, v práci i jinde. Na praktických pří-
kladech se zamyslíme, jak efektivně postupovat, 
abychom se domluvili a nemátli sebe ani druhé. 
V druhé části se zamyslíme společně nad úlohou 
sebereflexe při komunikaci, nad tím, co potřebu-
jeme vědět o sobě i o protějšku při vyjednávání 
(nejen o spolupráci, ale třeba i o zvýšení platu) 
a jak pracovat s problematickými protějšky při 
komunikaci. Probereme techniku „středních 
sdělení“, teorii správného stanovení cíle dohody, 
kladení otázek a hledání shody a budování důvěry 
a porozumění. Zkusíte poznat svůj vyjednávací 
styl a styl svého protějšku a pracovat s tím. 

38/23 Aktuality v interním lékařství
Datum: 18. 3. 2023
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSC, 
FESC
(program bude doplněn)

6/23 Úskalí komunikace pro zdravotnické 
pracovníky 
Kamenná akce / ONLINE 
Datum: 25. 3. 2023, 9.00–12.15 hod.
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Přednášející: PhDr. Jana Woleská, Ph.D., klinický 
psycholog FN v Motole
• Komunikace s obtížným klientem/pacientem
• Reakce na úzkostné chování a agresi

18/23 Diagnostika a terapie poruch autistic-
kého spektra
Datum: 25. 3. 2023 
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: prof. MUDr. Michal Hrdlička, 
CSc.
Přednášející: doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., 
MUDr. Štěpánka Kicková, Ph.D., prof. MUDr. 
Michal Hrdlička, CSc.
• Klinický obraz poruch autistického spektra
• Screening a diagnostika autismu
• Neurobiologie autismu
• Zobrazovací metody u autismu
• Terapie poruch autistického spektra

19/23 Sebeobrana pro lékaře II.
Datum: 25. 3. 2023
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: Mgr. Michal Barda
Max. počet lidí ve skupině: 14
Kurz je určen výhradně absolventům kurzu Pre-
vence násilí a sebeobrana pro lékaře. Věnuje se 
zejména případům, kdy prevence selhala a kon-
fliktní situaci už je nezbytné řešit fyzicky. Kromě 
sebeobranných technik se kurz soustředí také na 
psychickou přípravu, právní stránku sebeobrany 
a na procvičení probraných postupů v modelo-
vých situacích.
• Vliv stresu v konfliktní situaci a jeho zvládání
• Psychická a taktická příprava na sebeobranu
• Nácvik sebeobranných technik 

• Právní aspekty sebeobrany – diskuse
• Modelové situace
Každý z účastníků bude mít možnost, pro co nej-
lepší využití času na semináři, připravit si situa-
ci, kterou zažil či o ní slyšel a chtěl by ji probrat 
z právního nebo čistě obranného hlediska.

23/23 Moderní hojení ran
Datum: 1. 4. 2023 
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 
Praha 9 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D., 
Dermal Centre Mělník; Mgr. Markéta Koutná, 
Ph.D. – KARIM, I. lékařská fakulta VFN Praha 2, 
Ambulance hojení ran Geriatrické kliniky VFN 
Praha 2
Obě přednášející jsou specialistky v oboru hojení 
ran s dlouhodobou praxí. 
Odborný garant: MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.
MUDr. J. Černohorská, Ph.D.
• Diferenciální diagnostika ran a základní přístup 

k ranám – hygiena rány 
• Přehled materiálů používaných k ošetření ran 
Mgr. M. Koutná, Ph.D.
• Využití materiálu pro vlhké hojení v praxi – ka-

zuistiky 
Mgr. M. Koutná, Ph.D., MUDr. J. Černohorská, 
Ph.D.
• Rady do praxe (tipy a triky) – kazuistiky, přístup 

k různým typům ran, řešení problematického 
okolí ran a  ran v  problematických lokalitách 
(genitál, hlava, meziprstí…), léčba nadměrného 
exsudátu

MUDr. J. Černohorská, Ph.D., Mgr. M. Koutná, 
Ph.D.
• Překvapení na závěr – hojení ran z pohledu pa-

cientů

49/23 Aplikace pohybových programů v kli-
nické praxi.
Datum: 1. 4. 2023
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Lektor: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Správné nebo korigované pohybové programy 
jsou důležitým předpokladem léčby i prevence 
funkčních pohybových poruch a tím bolestivých 
stavů hybné soustavy. Léčebná tělesná výchova 
(LTV) je využívána jako prostředek k ovlivnění 
správné funkce svalů a kloubů. V tomto kurzu 
bude přihlédnuto ke správné mobilitě kloubů, 
k problematice zkrácených a oslabených svalů 
a budou zařazeny prvky k aktivaci hluboké svalové 
stabilizace. Cílem bude, aby si lékařky a lékaři 
osvojili prvky léčebné tělesné výchovy.
Do kurzu je vhodné si přinést karimatky 
a sportovní úbor. 

52/23 Elektrokonvulzivní terapie a vybrané 
moderní elektrostimulační metody v  psy-
chiatrii
ONLINE
Datum: 12. 4. 2023
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2 
Odborný garant: prof. MUDr. Klára Látalová, 
Ph.D., přednostka Kliniky psychiatrie FN Olo-
mouc 
Účastnický poplatek: 400 Kč
Elektrokonvulzivní terapie (ECT) patří mezi 
osvědčené, účinné a především bezpečné modality 
s rychlým nástupem účinku v léčbě nejen nejzá-
važnějších neuropsychiatrických onemocnění.
Přes více než osmdesátileté pozitivní klinické 
zkušenosti stále panuje mezi laickou, ale bohužel 
i odbornou veřejností nepodložený názor obso-
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lentnosti, zastaralosti, či dokonce přesvědčení, že 
se jedná o mučicí, zneužívanou a dávno zakázanou 
metodou. V celosvětově rychle se rozvíjející oblas-
ti biologické psychiatrie tzv. neurostimulačních 
metod má však své jedinečné a nezastupitelné 
postavení. V některých případech, např. u malig-
ní katatonie nebo farmakorezistentních forem 
depresí, mohou být doslova život zachraňující 
možností léčby.  Pokud se týká neinvazivních 
elektrostimulačních metod, jako jsou například 
repetitivní transkraniální magnetická stimulace 
(rTMS) nebo transkraniální stimulace stejno-
směrným proudem (tDCS), jedná se o rychle se 
rozvíjející metody se slibnými výsledky v oblasti 
léčby různých typů deprese, bažení (cravingu) 
u různých typů závislosti, fybromyalgických bo-
lestí, psychogenního tinnitu apod. Posluchači bu-
dou seznámeni s principy, indikacemi, metodami 
provedení i limity těchto terapií.

50/23 Resuscitace novorozence s praktickým 
nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 13. 4. 2023
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 
4 – Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., 
MBA, ÚPMD Praha 4 – Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a do-
statečné procvičení praktických dovedností při 
resuscitaci novorozence. 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 jednak závěrečný test, po jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát 
o tom, že ovládá základní dovednosti týkající se 
zajištění novorozence na porodním sále, jednak 
možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v pe-
rinatologickém centru s  diskusí o  zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

20/23 Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve 
zdravotnictví) 
ONLINE
Datum: 15. 4. 2023
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Ing. Zuzana Hekelová
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Pokud si manažeři neuvědomují, že každý člověk, 
kterého řídí, je originál se svými jedinečnými po-
city, názory a vlastnostmi, nemohou dlouhodobě 
ve své funkci uspět. A to platí i ve zdravotnickém 
managementu. Účastníci semináře získají infor-
mace o svém vlastním osobnostním typu, v další 
části programu pak také o všech dalších osobnost-
ních typech, které mohou reprezentovat jejich 
podřízení. To jim v jejich manažerské praxi po-
může 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, či mnoho dalších oblastí.

32/23 Poruchy spánku v dětském věku a do-
spívání 
Datum: 15. 4. 2023
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Iva Příhodová
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
• Dětská spánková medicína – přehled proble-

matiky
doc. MUDr Hana Houšťková, CSc. 
• Syndrom náhlého úmrtí kojence
MUDr. Petra Uhlíková. 
• Insomnie z pohledu dětského psychiatra
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D. 
• Poruchy cirkadiánního rytmu a jejich léčba
doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. 
• Ospalé, nebo nepozorné dítě?
MUDr. Martina Ondrová, Ph.D. 
• Obstrukční spánková apnoe – významný zdra-

votní problém

doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. 
• Abnormní stavy během noci

34/23 Víra a emoce, jejich úloha v léčebně 
preventivním procesu
ONLINE
Datum: 15. 4. 2023
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant. MUDr. Marcela Křížová
Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová
V tomto semináři si nejprve probereme projevy 
dvou typů našeho myšlení – „pomalého a rych-
lého“ tak, jak je známe z neurologie i jak o nich 
mluví nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Za-
myslíme se nad tím, jaké stavy mysli, instinkty 
a rozumové způsoby myšlení pomáhají či brání 
pocitům bezpečí pacientů i pomáhajících, bu-
dování důvěry a porozumění v léčebném pro-
cesu – a tím nepřímo i klidu pro léčebný proces. 
Pojmenujeme si různé stavy mysli, v nichž se 
můžeme nacházet sami nebo jsou v nich naši 
pacienti či spolupracovníci – a jak je užít k ná-
pomoci v léčení či je utišit, jsou-li na překážku 
léčení nebo škodí zdraví. Jak se vyrovnat s od-
lišnými filozofickými a náboženskými principy, 
s nimiž přicházejí naši pacienti nebo kolegové 
a jak je neurazit. Jak hovořit o emocích a jak 
s nimi pracovat a jak je ovládat – nejen hněv, ale 
i pocity zamilovanosti či vášně… To vše a věřím, 
že na základě vašich dotazů i mnohé další, pro-
bereme už v polovině dubna. Prosím zájemce 
o tento seminář, aby své případné dotazy, jež by 
se styděli nebo báli položit na akci samé, psali 
předem (klidně anonymně) přímo na můj mail 
kcajthamlova@seznam.cz – děkuji!

41/23 Role CT vyšetření v každodenní praxi 
ambulantního specialisty
Datum: 15. 4. 2023
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., 
RDG oddělení, Nemocnice Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specia-
listy a je zaměřen na problematiku CT vyšetření 
v každodenní praxi.
Bude se zabývat jak možnostmi a technikami CT 
vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšet-
ření, tak bude především zaměřen na nejrůznější 
patologické stavy, kde je CT přínosem v diagnos-
tickém postupu.
Nedílnou součástí bude i přednáška o interven- 
čních metodách pomocí CT. 

45/23 Neurologická onemocnění v chirurgické 
praxi
ONLINE
Datum: 22.4. 2023
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2 kredity
Lektor: MUDr. Kamil Veselý, Chirurgie Praha 6
Účastnický poplatek: 400 Kč
Ošetřování vertebrogenních blokací a směr dal-
ších postupů z úrovně chirurgické ambulance,  
chyby v  medikaci při jejich léčbě a  podobně. 
Hyperalgické stavy komplikující léčbu běžných, 
zejména chirurgických onemocnění

48/23 Léčba závislosti na tabáku
Datum: sobota 22. 4. 2023 od 9.00 hod.
Délka: 8 hodin
Kredity: 6
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 
Praha 9
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., 
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D., MUDr. Kamila 
Zvolská, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku III. 
interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D., Farmakologický 
ústav 1. LF UK a VFN

Cíle kurzu
Pochopení širokých klinických souvislostí kou-
ření se zaměřením na některé specifické obory. 
Lepší pochopení rizik spojených s kouřením 
a benefitu abstinence pro pacienty obecně i ve 
vybraných skupinách či oblastech medicíny. 
Princip a účinnost psychobehaviorální inter-
vence i farmakoterapie. Příležitost procvičit si 
dovednosti plánování léčby během prezentace 
kazuistik (hraní rolí).

Základní pojmy
• Tabákové/nikotinové výrobky 
• Epidemiologie závislosti na tabáku/nikotinu jako 

motivace přestat kouřit 
• Komplexní kontrola tabáku
• Léčba závislosti na tabáku založená na důkazech
• Diagnostika závislosti na tabáku/nikotinu
• Psychobehaviorální intervence
• Farmakoterapie
• Na důkazech založené publikace – jak je číst, jak 

se hodnotí úspěšnost léčby
Poslední cca 2 hodiny budou věnovány praktické-
mu nácviku odpovědí a reakcí na nejčastější otáz-
ky pacientů – interaktivní forma (tedy i v případě 
distančního konání je třeba přítomnosti všech 
v daném čase).

Pro koho je kurz určen
Cílovou skupinou jsou všichni kliničtí pracovníci, 
tj. lékaři libovolných klinických specializací (on-
kologové, psychiatři, praktičtí lékaři, pneumolo-
gové, internisté).

53/23 Sebeobrana pro lékaře 
Datum: 22. 4. 2023
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: Mgr. Michal Barda
Max. počet lidí ve skupině: 14
Kurz je určen výhradně absolventům kurzu Pre-
vence násilí a sebeobrana pro lékaře. Věnuje se 
zejména případům, kdy prevence selhala a kon-
fliktní situaci už je nezbytné řešit fyzicky. Kromě 
sebeobranných technik se kurz soustředí také na 
psychickou přípravu, právní stránku sebeobrany 
a na procvičení probraných postupů v modelo-
vých situacích.
• Vliv stresu v konfliktní situaci a jeho zvládání
• Psychická a taktická příprava na sebeobranu
• Nácvik sebeobranných technik 
• Právní aspekty sebeobrany – diskuse
• Modelové situace
Každý z účastníků bude mít možnost, pro co nej-
lepší využití času na semináři, připravit si situa-
ci, kterou zažil či o ní slyšel a chtěl by ji probrat 
z právního nebo čistě obranného hlediska.

51/23 MBSR
ONLINE
(Mindfulness Based Stress Reduction – program 
snižování stresu založený na všímavosti) 
Praktický osmitýdenní program zaměřený na 
zklidnění mysli, redukci stresu a více spokoje-
nosti v životě.
(Nutná účast po celou dobu lekce, s  kamerou 
a mikrofonem.)
Datum zahájení: od 27. 4. do 15. 6. 2023, vždy ve 
čtvrtek od 19.00 do 21.15 hod.
Počet kreditů: za každou lekci 3 kredity, účastníci 
obdrží souhrnný doklad
Účastnický poplatek: 3500 Kč
Číslo účtu: 19-1083620217/0100, v.s. 5123
Lektorka: Ing. Marcela Roflíková MBA, s praxí 
v ČR ve vedení tohoto programu od roku 2015
Český mindfulness institut
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: Ing. Marcela Roflíková (certifikát lektorky 
k vedení programu MBSR – qualification-mbsr11.
pdf (mindfulness-institut.cz).
Součástí výcviku je víkendové setkání (zdarma)
Datum: neděle 11. 6. 2023 od 8.00 do 12.00 hod. 
Počet kreditů: 5
Nutná účast po celou dobu lekce, s kamerou a mi-
krofonem. 

Možná tolerance dvou zmeškaných lekcí, aby 
mohly být za účast přiděleny kredity
Podrobnosti na www.lkcr.cz
Pro přihlášené účastníky osmitýdenního progra-
mu je připraveno nulté setkání ve čtvrtek 20. 4. od 
19.00 do 19.30 hod.

42/23 Role MRI vyšetření v každodenní praxi 
ambulantního specialisty
Datum: 13. 5. 2023
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., 
RDG oddělení, Nemocnice Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specia-
listy a je zaměřen na problematiku MRI vyšetření 
v každodenní praxi. Bude se zabývat jak možnost-
mi a technikami MRI vyšetření, jeho limity, pří-
pravou pacientů k vyšetření, tak bude především 
zaměřen na nejrůznější patologické stavy, kde je 
MRI přínosem v diagnostickém postupu. 

46/23 Povrchová zánětlivá onemocnění spa-
dající pod chirurgickou léčbu 
ONLINE
Datum: 13. 5. 2023
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2 kredity
Lektor: MUDr. Kamil Veselý, Chirurgie Praha 6
Účastnický poplatek: 400 Kč
Zánětlivá onemocnění nehtů a jejich okolí, plas-
tiky nehtových lůžek
Ošetřování zánětlivých kožních a podkožních lézí, 
chirurgický postup z hlediska načasování výkonu 
(urgentní ošetření – plánované výkony s perma-
nentním účinkem), dermatologické komplikace 
těchto chirurgických onemocnění

54/23 Ozbrojený útočník ve zdravotnickém za-
řízení
Datum: 13. 5. 2023
Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 
Praha 9
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: Mgr. Michal Barda
Max. počet lidí ve skupině: 20 
Kurz je primárně určen pro lékaře a členy po-
máhajících profesí. Rozebrány budou základní 
charakteristiky necíleného ozbrojeného útoku 
v rámci zdravotnického zařízení (případy „aktiv-
ního střelce“ i útoku chladnou zbraní), nástroje 
prevence a řešení situace podle metodiky uteč /  
schovej se / bojuj. Součástí je také blok první po-
moci a několik modelových situací.

21/23 Komunikace s kolegy ve zdravotnictví 
ONLINE
Datum: 20. 5. 2023
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Ing. Zuzana Hekelová
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
V práci trávíme více času než doma se svými blízkými 
(tam velkou část času logicky prospíme). Dlouhodo-
bě napjatá komunikace na pracovišti přitom velmi 
vyčerpává naši energii potřebnou  k optimálnímu 
pracovnímu výkonu i k životu vůbec. Odstranění 
problematických aspektů v komunikaci s kolegy 
zdravotníky může významně zlepšit životní pocit 
a uchránit od stresu. Budou zmíněny i konkrétní 
rady pro různé komunikačně zátěžové situace.

47/23 Urgentní medicína
Datum: 20. 5. 2023
Délka: 6 hodiny
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant. MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Program bude doplněn!

mailto:kcajthamlova@seznam.cz
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Do moderní ordinace VPL ve Zruči nad Sáza-
vou hledáme lékaře L2/L3 na částečný úvazek 
(10 hod./týdně) s  možností navýšení úvazku. 
Nabízíme: finanční odměna až 583 Kč čistého/
hod., ordinační hodiny si zvolíte sami. Možnost 
konzultace s  našimi konziliáři různých oborů 
(vč. pracovního lékařství). Placené vzdělávací 
akce do výše až 20 tis. ročně. Vhodné i pro lékaře 
z jiných oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na 
VPL; zajistíme kompletní přípravu k atestaci se 
zkušeným školitelem. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace 
VPL v Kácově hledáme lékaře (L2 nebo L3) na 
částečný či celý úvazek. Finanční odměna až 90 
000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 
hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních ho-
din – 4denní pracovní týden. Moderně vybavená 
ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI), vhod-
né i pro lékaře všech oborů či před atestací VPL, 
dohled zkušeného školitele zajištěn, zajistíme 
kompletní přípravu k atestaci VPL, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně, 
náborový příspěvek ve výši jedné měsíční mzdy 
(splatný po zkušební době). Kontakt: personal-
ni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zaběhnuté moderně vybavené ordinace na 
Mělníku hledáme lékaře L3/L2 na plný či částečný 
úvazek. Finanční odměna až 90 000 Kč čistého/
měsíčně, možnost 4denní pracovní týden při 
plném úvazku (30 hod./týdně). Zkušené sestry 
a možnost konzultací s našimi konziliáři je sa-
mozřejmostí, vhodné i pro lékaře všech oborů 
či před atestací VPL, dohled zkušeného školitele 
zajištěn, zajistíme kompletní přípravu k atestaci, 
příspěvek na vzdělávací akce až do výše 20 000 
Kč/ročně. Mzda až 90 000 Kč čistého/měsíc při 
celém úvazku. Kontakt: monika.klirova@vse-
obecnylekar.cz, 773 545 225
Praktickou lékařku/ře na 2 dny (čtvrtek + pátek) 
přijme zdrav. středisko VŠ v Praze 4, Chodov JM II 
(pro studenty VŠ i pro nestudentskou klientelu). 
Mzda 3200 Kč/den. Flexibilní prac. doba (vhod-
né i pro důch., MD, OSVČ, nebo VPP). Kontakt: 
606 394 487, pihrtova@centrum.cz
Na polikliniku v Praze 9-Kyje přijmeme na fle-
xibilní úvazek lékaře/ku v  oboru radiologie 
a zobrazovací metody a dále lékaře/ku v oboru 
diabetologie/interna. Nabízíme: zajímavé mzdo-
vé ohodnocení, podporu vzdělávání, přátelský 
kolektiv, zázemí polikliniky, zaměstnanecké be-
nefity. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, 733 679 555, 
kariera@mediclinic.cz
Hledáte uplatnění jako praktický lékař/ka pro 
děti a dorost/pediatr a preferujete ambulantní 
provoz u stabilního zaměstnavatele? Aktuálně 

nabízíme spolupráci v těchto lokalitách: Brodek 
u Prostějova, České Budějovice, Praha (Kobylisy, 
Kyje), Meziměstí, Pacov a Pelhřimov (flexibil-
ní úvazek), Teplice, Ústí nad Labem. Nabízíme: 
zajímavé mzdové ohodnocení, zaměstnanecké 
benefity, akreditovaná pracoviště, zajištění spe-
cializačního vzdělávání v oboru včetně dalšího 
vzdělávání, podporu při chodu ordinace s mini-
mem administrativy. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, 
733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Hledáte uplatnění jako všeobecný praktický 
lékař/ka u stabilního zaměstnavatele? Aktuálně 
nabízíme spolupráci v těchto lokalitách: České 
Budějovice, Doksy, Hradec Králové, Moravská 
Třebová, Most, Nové Město p. Smrkem, Opava, 
Pečky, Praha, Slaný, Tábor, Teplice, Ústí n. Labem, 
Veselí n. Lužnicí, Vrchlabí, Zlín. Neváhejte se nám 
také ozvat, pokud máte zájem o jinou lokalitu. Na-
bízíme: zajímavé mzdové ohodnocení, zaměstna-
necké benefity, akreditovaná pracoviště, zajištění 
specializačního vzdělávání v oboru včetně dalšího 
vzdělávání, podporu při chodu ordinace s mini-
mem administrativy. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, 
733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Poliklinika Skalka nabízí spolupráci rehabili-
tačnímu lékaři/lékařce. Zavedená ambulan-
ce. Výborné podmínky, vše dohodou. Kontakt: 
 jhrabakova@seznam.cz, 724 459 437
Do zavedené ordinace VPL v Oldřišově u Opavy 
hledáme lékaře (L2–L3) na plný úvazek 30 hod./
týdně (možné i na zkrácený úvazek). Nabízíme: 
4denní pracovní týden, finanční odměna až 90 
000 Kč čistého při plném úvazku, flexibilní volba 
ordinačních hodin, prostor pro skutečnou práci 
lékaře bez zatížení administrativy, zázemí silné, 
přesto vztahově rodinné firmy, možnost vlastního 
odborného i osobního růstu s finanční podporou 
až do výše 20 000 Kč/ročně dle vaší volby. Vhodné 
také pro lékaře ostatních oborů či v předatestační 
přípravě VPL, dohled zkušeného školitele zajiš-
těn. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů Kamenice 
nad Lipou na Pelhřimovsku na 3 hod./týdně. Od-
měna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře se 
specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. 
Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici 
nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobecny-
lekar.cz, 773 545 225
Vedoucí lékař LDN. Poličská nemocnice, s.r.o., 
se sídlem v Poličce, Eimova ul. 294, přijme vedou-
cího lékaře LDN. Zařízení provozuje 120 lůžek 
následné péče především pro region Svitavska, 
odborné ambulance, komplement. Provozovatel 
dále také poskytuje na LDN navazující pobytové, 
terénní a ambulantní sociální služby. Společnost 
je 100% vlastněna obcemi regionu. Kvalifikační 
požadavky: základní interní kmen a specializo-
vaná způsobilost v navazujícím oboru dle zákona 
č. 95/2004Sb., 8 let praxe, předpoklady k vedení 
pracovního týmu. Pracovní úvazek 1,0 s možností 
kombinace práce na lůžkovém oddělení a interní 
ambulanci. Běžná sada benefitů (příspěvek na 
stravování, penzijní pojištění, sick days...), 5 týd-
nů dovolené, služební byt 2+kk v Poličce. Výše 
mzdy odpovídá srovnatelným pracovním pozicím 
v regionu. V případě zájmu prosím kontaktovat 
na tel. 732 567 007 nebo e-mailu ldn@azass.cz
Lékař LDN. Poličská nemocnice, s.r.o. v  Po-
ličce, přijme lékaře na lůžka LDN, dle dohody 
možný částečný úvazek na interní ambulanci. 

Požadovaná spec. způsobilost v oborech vnitřní 
lékařství nebo geriatrie. Kontakt: ldn@azass.
cz, 732 567 007
Do zdravotnického zařízení v  Praze hledáme 
psychiatry, dětské psychiatry nebo lékaře 
v přípravě na tyto specializace. Akcentujeme 
práci s dětmi dospívajícími a mladými dospělý-
mi, krizovou i terapeutickou práci ve fungujícím 
týmu. Stavíme na pestrosti týmu a přednostech 
jednotlivých osobností. V případě zájmu o bližší 
informace prosím pište na lorenc@dpc.cz
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme 
lékaře na neurologickou kliniku – JIP. Ná-
stup dle dohody. Kontakt: Renáta Stibůrková,  
renata.stiburkova@vfn.cz. Bližší informace 
na www.vfn.cz, kariera
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme lé-
kaře na Kliniku adiktologie. Nástup dle dohody. 
Kontakt: prim. MUDr. Petr Popov, MHA, Petr.
Popov@vfn.cz, 224 968 224-5. Kompletní znění 
inzerátu naleznete na: www.vfn.cz, kariéra
Společnost MATMED s.r.o. v Hodoníně přijme 
lékaře s atestací z interní medicíny se zájmem 
o angiologii. Nástup dle domluvy. Moderně vy-
bavené ambulantní pracoviště. Firemní benefity. 
Více informací na tel. 777 215 598 nebo jiri.ma-
tuska@matmed.cz
Dermatologické centrum se sídlem v Praze a po-
bočkami v Neratovicích, Brandýse a Říčanech 
zaměstná 1–2 dermatology s minimálně základ-
ním kmenem na jakýkoli úvazek. Akreditované 
pracoviště, nadstandardní podmínky. Kontakt: 
603 448 353, derma@email.cz
Zdravotnická záchranná služba Pardubického 
kraje přijme lékaře/lékařku do pracovního po-
měru na pracoviště v rámci kraje. Kvalifikační 
požadavky: specializovaná způsobilost v někte-
rém z oborů: urgentní medicína, anesteziologie, 
intenzivní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství, 
všeobecné praktické lékařství, pediatrie či po ab-
solvování základního kmene (detaily viz www.
zzspak.cz/kariera). Nástup dle dohody, možný 
i kratší úvazek. Nabízíme nadstandardní finanční 
ohodnocení, podporu dalšího vzdělávání v oboru 
urgentní medicína. Kontakt: personalista@
zzspak.cz, 725 600 020
Přijmeme lékaře do dia, endo a interní ambulan-
ce pro Prahu a Příbram. Požadujeme: absolvent 
lékařské fakulty, základní kmen či atestace v oboru 
vítána. Absolventa zaučíme a dovedeme k atestaci. 
Garance akreditace DIA a ENDO 1. stupně. Doho-
da o budoucí spolupráci možná. Nabízíme: 5 týdnů 
dovolené, benefity: výuka jazyků, příspěvek na 
sportovní aktivity, stravenky, příspěvek na telefon, 
nástupní mzda 50 000–70 000 Kč při úvazku 40 
hod. týdně podle dosaženého vzdělání. Info: Dr. 
Bartášková, 605 949 509
Nabízím pozici koordinátora nestátního zdravot-
nického zařízení. Obsah činnosti: personalistika, 
organizace chodu ambulancí, příprava podkladů 
pro mzdy, public relations, FB, administrativa. 
Místo: Praha, Příbram. Pracovní doba 2–3 dny 
týdně. Info: Dagmar Bartášková, 605 949 509
Do moderní ordinace v rámci polikliniky v lokalitě 
Praha 8 přijmeme praktického lékaře pro do-
spělé. Plný nebo částečný úvazek. Při plném úvaz-
ku 30 hod./týdně mzda až 100 000 Kč měsíčně + 
bonusy dle dohody. Ordinace vhodná i pro lékaře 
L1. Svůj životopis zašlete prosím s termínem mož-
ného nástupu na medicaloffices@seznam.cz

V Praze a Brně hledáme lékaře s atestací (derma-
tologa, ale není podmínkou) pro aplikace v este-
tické medicíně (výplně, botulotoxin atd.). Možno 
i bez zkušeností – ty doplníme v rámci školení 
a kurzů. Plat 80–120 tis. Kontakt: 605 025 336, 
petr.fzp@seznam.cz
Hledáme lékaře do domova seniorů v Mostě na  
6 až 25 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. 
Vhodné pro lékaře se specializací VPL, interna, 
urgentní medicína apod. Možnost jako přivý-
dělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do velmi pěkně vedené ordinace VPL v Přerově 
hledáme lékaře L1 (po interně) nebo L2 na čás-
tečný úvazek (15 hod./týdně). Trvalý dozor zku-
šeného školitele zajištěn, pomůžeme s kompletní 
přípravou k atestaci VPL. Finanční odměna až do 
výše 40 000 Kč čistého měsíčně, flexibilní nasta-
vení ordinačních hodin. Vhodné i pro lékaře jiných 
oborů či v přípravě na VPL, dohled zkušeného 
školitele zajištěn. Placené vzdělávací akce do výše 
až 20 tis. ročně. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace 
VPL na Zlínsku hledáme lékaře (L2 nebo L3). 
Nabízíme: finanční odměna až 90 000 Kč čisté-
ho/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/týdně), 
možnost částečného úvazku, flexibilní volba ordi-
načních hodin – 4denní pracovní týden, moderně 
vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, 
ABI). Vhodné i pro lékaře jiných oborů či před 
atestací VPL, dohled zkušeného školitele zajiš-
těn, pomůžeme s kompletní přípravou k atestaci  
VPL, příspěvek na vzdělávací akce až do výše  
20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@vseo-
becnylekar.cz, 773 545 225
Cestujete rádi? Nevadí vám častá změna místa 
působení? Umíte se rychle adaptovat na nové pro-
středí? Hledáme atestovaného VPL „lékaře na za-
volání“ pro zastoupení lékaře v ordinaci v případě 
nenadálé události pro oblast Čechy. Nabízíme: 
finanční odměna až do výše 120 000 Kč čistého 
při úvazku 30 hod./týden, placené vzdělávací akce 
až do výše 20 000 Kč/rok, služební automobil, 25 
dní dovolené/rok, 3 dny sick day/rok možnost 
rekreace ve firemních objektech a spousta dalších 
benefitů. Kontakt: personalni@vseobecnyle-
kar.cz, 773 545 225
Do nadstandardně vybavené ordinace VPL na Ho-
donínsku hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: 
finanční odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při 
plném úvazku (30 hodin/týdně), flexibilní volba 
ordinačních hodin, 4denní pracovní týden při pl-
ném úvazku, moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře 
ostatních oborů či v předatestační přípravě VPL, 
dohled zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme 
s kompletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů v Písku na  
4 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. 
Vhodné pro lékaře se specializací VPL, interna, 
urgentní medicína apod. Možnost jako přivý-
dělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů v Bechyni na 6 
hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné 
pro lékaře se specializací VPL, interna, urgentní 

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího  
měsíce.

55/23 Očkování těhotných 
ONLINE
Datum: 24. 5. 2023 od 16.30 hod.
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 
Účastnický poplatek: 400 Kč
Lektor: MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., Státní 
zdravotní ústav
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová, ÚPMD 
Praha 4 – Podolí 
Očkování těhotných žen jako koncept ochra-
ny matky, jejího plodu či novorozence není nic 
nového, ale ve větší míře se začíná uplatňovat 
až v posledních dekádách, a to zejména proti 
tetanu, chřipce a pertusi. Nedávné pandemie 
chřipky, návrat pertuse a onemocnění covid-19 
vedly postupně k přehodnocení strategie očko-
vání a byla vytvořena nová doporučení pro oč-

kování těhotných žen proti vybraným infekčním 
onemocněním.

35/23 Využití vývojových krizí jako prostřed-
ku osobnostního vývoje
ONLINE
Datum: 27. 5. 2023
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant. MUDr. Marcela Křížová
Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová
Program bude doplněn.

43/23 Problematika nemocniční hygieny 
a epidemiologie
Kamenná akce / ONLINE 

Datum: 27. 5. 2023
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 
Praha 9
Délka: 6 hodiny
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Jarmila Rážová
Program bude doplněn!

22/23 Kurz přednemocniční péče
Datum: 3. 6. 2023
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 
Praha 9
Délka: 6 hodiny
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Přednášející: ZZS HMP 

Odborný garant: MUDr. Petr Kolouch, MBA 
Teoretická část 
• Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 

jak funguje 
• Kardiopulmonální resuscitace 
• Zdravotnická záchranná služba v právním sys-

tému 
• Dopravní nehoda s větším počtem raněných – 

kazuistika 

Praktická část – workshopy 
• Alternativní zajištění dýchacích cest 
• Kardiopulmonální resuscitace – nácvik 
• Zdravotnické operační středisko 
• Alternativní aplikace farmak 
• Dopravní nehoda – modelová situace – aplikace 

získaných dovedností 
• Debriefing a ukončení kurzu 
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medicína apod. Možnost jako přivýdělek při práci 
v nemocnici nebo na RD. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ 
s.r.o., které je od poloviny roku 2022 součástí hol-
dingu AKESO, přijme klinického psychologa do 
Centra pro komplexní léčbu psychóz. Spolupraco-
vat můžete se špičkami svých oborů – psychiatrem 
a sexuologem MUDr. Martinem Hollým a psycho-
terapeutem s bohatou praxí prof. Praškem. Nabízí-
me: nadstandardní platové ohodnocení, podporu 
dalšího vzdělávání, 6 týdnů dovolené + studijní 
volno až 10 dnů, stravenkový paušál, Multisport 
kartu. Požadujeme: alespoň 3 roky v předates-
tační přípravě, schopnost vedení týmu, výhodou 
je zkušenost s cílovou skupinou našich pacientů. 
Své CV či otázky zasílejte na dps@ondrejov.cz
Privátní síť ambulancí hledá ORL lékaře po absol-
vování základního kmene. Nabízíme práci na plný 
nebo částečný úvazek v krásné ordinaci s moder-
ním vybavením na Praze 2, přátelský kolektiv, nad-
standardní platové podmínky, možnost účastnit se 
většiny odborně vzdělávacích akcí po ČR. Zajištění 
spec. kurzů (sonografie, videoendoskopie atd.). 
Kontakt: 724 037373, betkova.helena@volny.cz
Hledáme praktického lékaře pro dospělé (mož-
no i L2 před atestací) do zavedené pěkné ordinace 
v Praze 10. Nabízíme HPP nebo zkrácený úvazek, 
zajímavé finanční ohodnocení, šikovná sestra, 
minimum administrativy. Kontakt: 775 044 440, 
info@avimedic.cz
Reha-Praktik s.r.o. Nýrsko vypisuje výběrové ří-
zení na 1 místo atestovaného lékaře v oboru vše-
obecného lékařství nebo 2 lékaře – rezidenty 
v přípravě ke složení atestace v oboru všeobec. 
lékařství. Kontakt: 737 369 677, reha-praktik.
sro@centrum.cz
Přijmeme kvalifikovaného radiologického asi-
stenta do zavedené ordinace v Praze 5. Platové 
podmínky dohodou. Nástup možný ihned. Bližší 
informace: 733 738 394, keltiamedadmin@
centrum.cz
Zavedené soukromé zdravotnické zařízení s or-
dinacemi po celé Praze přijme zdravotní sestru 
na HPP i DPP, možnost velmi výhodného ubyto-
vání. Nástup možný ihned. Kontakt: 733 738 394,  
keltiamedadmin@centrum.cz
Přijmeme chirurga na HPP i DPP do ordinace 
v Praze 5. Nabízíme individuální dohodu plato-
vých podmínek dle vzdělání a zkušeností. Pro 
mimopražské možnost výhodného ubytování. 
Kontakt: 733 738 394, keltiamedadmin@cen-
trum.cz
Přijmeme rehabilitačního lékaře na polikliniku 
Zbraslav, Praha 5. Práce na HPP i DPP. Nabízíme 
individuální dohodu platových podmínek. Pro 
mimopražské možnost výhodného ubytování. 
Kontakt: 733 738 394, keltiamedadmin@cen-
trum.cz
Přijmeme fyzioterapeuty do ordinací po celé 
Praze. VŠ podmínkou. Individuální dohoda pla-
tových podmínek, pružná pracovní doba, úzká 
spolupráce s lékaři, 5 týdnů dovolené, pro mimo-
pražské výhodné ubytování. Kontakt: 733 738 394, 
keltiamedadmin@centrum.cz
Neurologická ambulance Praha 4 Zárubova hledá 
do svých řad lékaře neurologa a dětského neu-
rologa, možnost i zkrácený úvazek, DPP, DPČ. 
Nabízíme dobré platové podmínky a skvělý ko-
lektiv. Kontakt: Andrea Folaufová, 607 558 624
Praktickou lékařku/ře přijme na 1–2 dny NZZ 
v Praze 4, Chodov JM II. Převážně studentská
vysokoškolská klientela. Mzda 2400 Kč/den. Fle-
xibilní pracovní doba (vhodné i pro důch., MD, 
OSVČ nebo VPP). Kontakt: 606 393 938, pihr-
tova@centrum.cz
Do zavedené ambulance praktického lékaře v Zá-
břehu přijmeme atestovaného PL. Nástup možný 
dle domluvy. Velmi zajímavé finanční ohodnocení. 
Dobře a moderně vybavená ordinace. V případě 
zájmu mne prosím kontaktujte na 608 460 040, 
info@medikapraktik.cz
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., pracoviště LDN 
na Vojkově, K  Nemocnici 83, 25162 Mukařov, 
hledá lékaře pohotovostní služby na lůžkovém 
oddělení našeho zařízení. Požadujeme: atestaci 
z interny, ev. nadstavbových oborů, všeobecného 
praktického lékařství, geriatrie. Dobré platové 
ohodnocení. Kontakt: Jana Dítětová, 602 642 271, 
jana.ditetova@ldnvojkov.cz
ReproGenesis – klinika reprodukční medicíny 

hledá do týmu na plný/částečný úvazek posilu na 
pozici lékař/lékařka IVF specialista. Požadavky: 
• atestace/ specializovaná způsobilost v oboru 
gynekologie a porodnictví (nebo v přípravě na 
atestaci) • AJ na komunikativní úrovni. Nabízí-
me: • motivující platové ohodnocení • přátelské, 
vstřícné a empatické pracovní prostření v malém 
kolektivu • další benefity dle osobní domluvy. 
V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na 
info@reprogenesis.cz
Estetická klinika v Praze a Brně hledá nové kolegy 
s atestací ( jakýkoli obor). Nástup možný ihned. 
Požadujeme svědomitost a pečlivost. Nabízíme 
klidnou práci v zázemí moderní ordinace. Reálný 
plat až 120 000 Kč. Kontakt: estetickamedici-
na@email.cz
Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové or-
ganizace, vypisuje VŘ na primáře neurologie 
a zároveň přijme lékaře se SZ na pozici zástupce 
primáře neurologie. Nabízíme nadstandardní 
platové ohodnocení, náborový příspěvek 500 000 
Kč, městský byt, prostor pro pracovní a osobní 
rozvoj, práci v akreditované nemocnici dle SAK 
ČR, závodní stravování a další zaměstnanecké 
benefity. Počátkem roku 2023 bude otevřen nový 
pavilon péče o rodinu zahrnující nově vybudované 
prostory pro neurologické oddělení. Bližší infor-
mace na www.hospital-pe.cz v odkaze volná 
místa. Kontakt: 565 355 121, 565 355 122
Do akreditované ordinace VPL v Brně přijmu lé-
kaře. Vhodné pro lékaře v předatestační přípravě. 
30 ord. hod./týden. Kontakt: Praktickalekarka-
brno@gmail.com
Ordinace VPL (okr. Tábor) přijme kolegu/kolegy-
ni L2/L3 na částečný úvazek. Ordinace je moderně 
vybavená, bez zatížení administrativou, zkuše-
ná sestra. Příspěvek na vzdělávání, stravování, 
možnost využít byt 2+kk. Úvazek 1,0 L3 odmě-
na 85 000/net nebo DPP 800/h/net. Kontakt:  
720 395 250
Do zavedené ordinace VPL v Černovicích u Tábo-
ra a do domova seniorů hledáme lékaře (L2–L3) na 
celý úvazek 25 hodin/týdně. Nabízíme: finanční 
odměna až 80 000 Kč čistého, flexibilní volba ordi-
načních hodin – 4denní pracovní týden, moderně 
vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, 
ABI). Možnost konzultace s našimi konziliáři růz-
ných oborů (vč. pracovního lékařství). Placené 
vzdělávací akce do výše až 20 tis. ročně. Vhodné 
i pro lékaře jiných oborů či před atestací VPL. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz,  
773 545 225
Do nadstandardně vybavené ordinace VPL 
Doloplazy na Prostějovsku hledáme lékaře (L2 
nebo L3) na celý či částečný úvazek. Nabízíme: 
finanční odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně 
při plném úvazku (30 hodin/týdně), flexibilní 
volba ordinačních hodin, 4denní pracovní tý-
den, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, 
INR, TK Holter, ABI). Vhodné i  pro lékaře 
ostatních oborů či před atestací VPL, dohled 
zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme s kom-
pletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek na 
vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Příbrami hledáme 
lékaře (L2–L3) na plný úvazek (30 hod./týdně). 
Nabízíme: finanční odměna až 90 000 Kč čistého, 
flexibilní volba ordinačních hodin, 4denní pracov-
ní týden při plném úvazku, moderně vybavená or-
dinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Možnost 
konzultace s našimi konziliáři různých oborů (vč. 
pracovního lékařství). Placené vzdělávací akce do 
výše až 20 tis. ročně. Vhodné i pro lékaře z jiných 
oborů, či v před atestační přípravě VPL. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do akreditované ordinace VPL v Telči hledáme 
lékaře L1 na plný úvazek (30 hod./týdně). Nabí-
zíme: 4denní pracovní týden, finanční odměna 
až 40 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku 
(30 hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních 
hodin (možnost částečného úvazku), moderně 
vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, 
ABI). Vhodné i pro lékaře všech oborů či v pře-
datestační přípravě VPL, dohled zkušeného ško-
litele zajištěn, pomůžeme s kompletní přípravou 
k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací akce až do 
výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Řevničově hledáme 
praktického lékaře (L1). Nabízíme: finanční odmě-
na až 60 000 Kč čistého měsíčně při plném úvaz-

ku (30 hodin týdně), flexibilní volba ordinačních 
hodin, možnost částečného úvazku, 4denní pra-
covní týden, moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI), podpora specialistů 
a konziliářů z různých oborů, příspěvek na vzdě-
lávací akce až do výše 20 000 Kč ročně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledám kolegu/kolegyni na zkrácený úvazek do 
menší ordinace VPL v Brně. Ordinace vybavena 
EKG a POCT přístrojem. Vhodné zejména pro 
zájemce zajímající se o  psychosomatiku, psy-
choterapii a funkční medicínu. Výborná sestřič-
ka. Platové ohodnocení dle domluvy. Kontakt:  
rothova.b@seznam.cz
Do zaběhnuté a plně vybavené plicní ambulan-
ce v Ostravě poptáváme k okamžitému nástupu 
lékařku či lékaře s atestací z plicního lékařství. 
Nabízíme plně vybavené pracoviště v areálu po-
likliniky Liberty Ostrava v Kunčicích disponující 
rentgenem, ultrazvukem a denzitometrem, pří-
jemný kolektiv, HPP na plný či částečný úvazek 
od 0,2, nadstandardní platové ohodnocení do-
mluvou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní 
připojištění, stravenky, dovolená 30 dní + 2 sick 
days, příspěvek na vzdělávání. Vhodné taktéž jako 
přivýdělek při mateřské dovolené. Od 1.1.2023 
můžeme poskytnout ubytování v 1+kk nebo 2+kk 
v Polance nad Odrou za výhodnou cenu, byty jsou 
částečně zařízené. Kontakt: eumedica@seznam.
cz, 723 448 628
Do zavedené ambulance alergologie v Teplicích 
přijmeme lékaře. Nástup možný ihned. Zácvik 
vedoucím lékařem zajištěn. Výborné finanční 
ohodnocení. Další benefity. V případě zájmu mne 
prosím kontaktujte na 739 353 002, vlachova@
poliklinikapraha.cz
Zavedená pneumologická ambulance v centru 
Brna přijme atestovaného lékaře, výše úvazku 
dohodou. Kontakt: 721 174 703, mudrlovakova@
seznam.cz
Gynekologická ordinace v HK hledá sestřičku, 
úvazek 0,8–1. Velmi dobré platové podmínky, par-
kovací místo, hezká práce. Kontakt: 608 800 291
Do ordinace praktického lékaře v Kladně při-
jmeme lékaře na plný nebo částečný úvazek. Ná-
stup možný dle dohody. Vhodné i pro lékaře L1. 
Zajímavé finanční ohodnocení. V případě zájmu 
mne prosím kontaktujte na tel. 731 421 779 nebo 
naborvpl@seznam.cz
Ambulance u Arbesa s.r.o. hledá do svého týmu 
gynekologa nebo gynekoložku. Rozsah spoluprá-
ce dle dohody. Ambulance má akreditaci MZČR 
pro specializační vzdělávání, volné místo je proto 
vhodné i pro kolegy se základním kmenem v oboru 
gynekologie a porodnictví. Kontakt: MUDr. Petr 
Černý, 606 601 018
Do zavedené oční ambulance v Praze-Holešovi-
cích přijmu za výhodných platových podmínek 
kolegyni/kolegu na zkrácený pracovní úvazek. 
Vhodné i při rodičovské dovolené či starobním 
důchodu. Kontakt: 776 779 799, hamouz@gmail.
com
Přijmeme v Praze a Brně nové kolegy s atesta-
cí. Nástup možný ihned na částečný nebo plný 
úvazek. Požadujeme svědomitost a  pečlivost. 
Nabízíme klidnou práci v zázemí moderní ordi-
nace. Reálný plat až 120 000 Kč měsíčně. Kontakt: 
estetickamedicina@email.cz
Hospicová péče sv. Kleofáše hledá do svého týmu 
atestovaného lékaře. Nabízíme vám práci, která 
má hluboký smysl a přináší naplnění! Pozice je 
vhodná i pro aktivní seniory nebo po dobu rodi-
čovské dovolené. Kontakt: 731 435 187, reditel-
ka@kleofas.cz
Akreditované pracoviště MZČR pro obor der-
matovenerologie přijme lékařku/lékaře. Nabí-
zím podporu v dalším vzdělávání, možnost práce 
s laserem a dohled zkušené školitelky. Dojezd 
z Prahy je 20 minut. Kontakt: mudr.cepelova@
seznam.cz
Hledáme psychiatra na 1–3,5 dne týdně do týmu 
v ambulanci v Praze 9-Letňany, možnost případné 
kombinace s úvazkem v psychoterapeutickém 
zařízení na Praze 2. Více informací na 608 888 867  
nebo heliocdz@seznam.cz, www.heliocen-
trum.cz
Hledáme dobrého psychiatra pro soukromé 
ambulantní zařízení ve Frýdku-Místku. Dobré 
zázemí, hory. Velmi dobré podmínky – ubytování, 
osobní auto, přibližně 75 000 Kč hrubého, přímo 
v ambulanci 30 hodin týdně. Možnost převzetí 
praxe. Kontakt: info@dobrapsychiatrie.cz

Neurologická ambulance v Praze 4 hledá reha-
bilitačního lékaře. Nabízíme zajímavé finanční 
ohodnocení, úvazek dle dohody. Kontakt: 602 
685 530, 725 704 234, harmonie@harmonie-
praha.cz
Zavedená interní ambulance v  Týně nad 
V ltavou hledá atestovaného lékaře/ ku. 
Dobré platové ohodnocení, možný po-
díl na zisku ordinace, služební byt. Ná-
stup možný ihned. Kontakt: 702 276 702,  
funferova@ambicare.eu
Zavedená interní ambulance v Tišnově u Brna 
hledá atestovaného interního lékaře/ku. Možný 
i zkrácený úvazek. Dobré platové ohodnocení, 
možný podíl na zisku ordinace, služební byt.  
Nástup možný ihned. Kontakt: 702 276 702,  
funferova@ambicare.eu
Nově vzniklé pracoviště VPL (okr. Tábor) při-
jme kolegu/kolegyni L2, L3 na částečný úvazek. 
Nadstandardní mzdové ohodnocení, příspěvek 
na stravování. Kontakt: 720 395 250
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. 
Úvazek dle domluvy. Nadstandardní vybavení, 
spektrum všech výkonů vč. estetiky. Výborné 
platové ohodnocení. Možno i před atestací. Jsme 
akreditované vzdělávací pracoviště. Ubytování 
zajistím. Kontakt: 737 441 365
Nemocnice Na Františku, Praha 1, přijme léka-
ře zařazeného do specializačního vzdělávání 
(kmen) v oboru chirurgie, alespoň 2 roky praxe. 
Kontakt: Yvona Vlčková, 222 801 370, vlckova@
nnfp.cz, www.nnfp.cz
Přijmeme lékařku/lékaře na plný nebo částeč-
ný úvazek do alergolog. ambulance na Praze 8. 
Požadujeme: atestaci v oboru nebo dokončený 
kmen v zákl. oboru a zájem o atestaci v oboru 
alergologie a  klinická imunologie, příjemné 
vystupování, znalost AJ výhodou. Nabízíme: 
možnost odborné přípravy na akredit. pracovišti 
II. typu pro obor alergologie a klin. imunologie, 
atraktivní fin. ohodnocení, individuální prac. 
doba, 5 týdnů dovolené, 3 dny infekčního volna, 
stravenkový paušál, úhrada členského příspěvku 
ČLK, podpora dalšího vzdělávání, malý kolektiv. 
Kontakt: mazurska@immunia.org nebo tel. 
222 316 794
Sportmed s.r.o. hledá lékaře se zájmem o tělo-
výchovné lékařství na sportovní prohlídky. 
Pracovní doba a délka úvazku podle možností, 
práce možná i odpoledne. Odměna dle vykonané 
práce až 1000 Kč/hod. Atestace není podmínkou. 
Kontakt: 603 158 651
Akreditovaná ordinace VPL v Lipníku nad Beč-
vou, okr. Přerov, přijme lékaře. Nadstandard-
ní finanční ohodnocení, možnost částečného 
úvazku, moderní vybavení, přátelské prostředí, 
i pro lékaře v předatestační přípravě. Kontakt: 
praktiklipnik@seznam.cz
Velká neurologicko-psychiatrická ordinace 
v Chamu/Horní Falc hledá odborného lékaře/
odbornou lékařku v oboru neurologie/psychi-
atrie ke spolupráci. Nabízíme flexibilní pracovní 
dobu, podmínkou je velmi dobrá znalost němec-
kého jazyka. Kontakt: npg-cham@gmx.de
Do ordinace VPL pro dospělé v Praze 5 přijmu 
lékaře/lékařku na 1–2 dny v týdnu, možno i rezi-
denta či lékaře v přípravě k atestaci. Moderně vy-
bavená ordinace, skvělá sestra. 700 Kč čistého/
hodinu. Nástup od 1.4.2023. Blíže na 732 619 098
Do zavedené ordinace PLDD v Ostravě hledám 
kolegu, kolegyni na 1/2 úvazek nebo přijmu 
rezidenta. Více informací na frantiskam@
hotmail.com
Hledám do vlastní ordinace v  Praze dalšího 
lékaře na trvalou výpomoc. Ambulance se 
nachází u metra Vysočanská a nádraží Vyso-
čany. Přístrojové vybavení CRP, STREP, FOB, 
HBA1C, Glu, INR, DD, NTproBNP, Troponin, 
Holter TK. Medicínský software Fons Galen. 
Ordinační doba 6 hodin plus administrativa, 
odměna DPČ 900 Kč brutto/hod., příplatky za 
poskytování zdravotní péče v cizím jazyce. Plný 
úvazek je také možný. Dovolená kdykoli není 
problém, protože se můžeme v plné míře zastou-
pit. Ozvěte se prosím v případě zájmu na am-
bulance.vysocany@seznam.cz, 776 572 809,  
Anna Chupina, Medianna Clinic s.r.o.
Do moderní ordinace praktického lékaře pro 
dospělé přijmu kolegyni/kolegu na plný nebo 
částečný úvazek. Lokalita Praha 8 (poliklinika). 
Nadstandardní finanční ohodnocení samozřej-
mostí. Další benefity dle dohody. Své životopisy 
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zasílejte prosím na vplpha@seznam.cz nebo 
volejte pro bližší informace na tel. 731 421 779
Pro naše pracoviště v centru Prahy hledáme ates-
tovaného kardiologa do plně vybavené ordina-
ce. Nabízíme přátelské prostředí a profesionální 
přístup a zázemí polikliniky na metru I. P. Pav-
lova. Úvazek dle domluvy. Kontakt: 605 495 898, 
voborilova@poliklinikaipp.cz

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Atestovaná lékařka VPL s praxí nabízí výkon 
PLS v rozsahu max. 12 hodin měsíčně, časově 
dle domluvy, 830 Kč hrubého na hodinu na DPP, 
Praha a okolí. Kontakt: pls-lekar@seznam.cz
Mám dvě atestace z interny a z kardiologie. 
Poptávám místo v ambulantní sféře na 3 dny 
v týdnu. Kontakt: 777 869 970, janko-marek@
seznam.cz
Hledám volné místo lékaře v přípravě k atestaci 
v akreditované kožní ambulanci, nejlépe na Mo-
ravě. Kontakt: koznipraxe@seznam.cz

ORDINACE, PRAXE 
Prodám zavedenou samostatnou gynekolo-
gicko-porodnickou ordinaci v Praze 4, forma 
s.r.o., smlouvy se všemi ZP. Příjemné prostředí, 
parkování, mohu pomoci s převzetím. Ordinace 
je v samostatném objektu, který lze rovněž od-
koupit. Kontakt: gp23@volny.cz
Nabízím k odkoupení/převodu praxi na Praze 2, 
Karlově náměstí. Postupný převod praxe s výho-
dou, za nabídky děkuji. E-mail: r.paroubkova@
volny.cz
K 31.12.2023 končím praxi PL pro dospělé v Na-
pajedlích. Zájemci o převzetí praxe mě mohou 
kontaktovat na tel. čísle 604 244 661 nebo na 
e-mailu ykroh@centrum.cz
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí 
včetně úplného servisu – smlouvy, vypořádá-
ní, změny na KÚ a ZP. Oceňování, poradenství  
odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt:  
www.admedica.cz, 734 763 336, 775 679 982
Přenechám prosperující praxi VPL (odchod do 
důchodu) ve Žluticích, okr. K. Vary. Smlouvy s po-
jišťovnami, závodní péče, zkušená sestra, byt 
k dispozici. Mohu zajistit i zaměstnanecký poměr. 
Kontakt: 602 409 983, prlbrichta@seznam.cz
Prodáme zavedenou a vybavenou ORL ordinaci 
na poliklinice v centru K. Varů. Roční obrat cca 
2,7 mil. Případně zaměstnáme ORL lékaře/ku, 
který/á bude při koupi s.r.o. upřednostněn/a. 
Nástup možný ihned. Kontakty: 775 977 957,  
aurimed@email.cz
Mám zájem o ambulanci VPL v Otrokovicích, 
atestace v  oboru, nejsem řetězec. Kontakt:  
praxezlin@centrum.cz
Hledám nástupce do dobře vybavené ordinace 
PLDD v Litovli (18 km od Olomouce) s kvalitně za-
vedenou praxí. Je umístěna v budově polikliniky, 
s dobrým zázemím, v pronájmu města. Kontakt: 
603 302 072
Do ordinace praktického lékaře v Praze hledám 
výpomoc mladého lékaře na 2 dny v týdnu. Kon-
takt: 603 585 081
Prodám zavedenou praxi VPL, Zlínský kraj, 
výborné spojení do krajského města. Případ-
ní zájemci mě prosím kontaktujte na e-mail:  
praktik.b@seznam.cz
Přenechám dobře zavedenou psychiatrickou 
praxi na Praze 4 u metra. Cena: 3,5 M. Kontakt: 
784 308 799
 Prodám dobře zavedenou praxi PLDD v Šum-
perku a  blízkém okolí, 2 ordinace, pracovitá 
a zkušená zdravotní sestra. Kontakt: 606 420 764
Prodám Chirurgickou a onkologickou ambu-
lanci Rakovník, s.r.o. Úvazek chirurga možný 
0,6–1,0, úvazek onkologa 0,4 – zajištěn plně eru-
dovaným a empatickým kolegou (s atestací z chir. 
i onk.). Milý, stabilní kolektiv zdravotních sester. 
Ambulance je plně vybavena, kompletně vedená 
administrativní agenda. Ambulance se nachází 
ve výborné lokalitě na náměstí v Rakovníku, do-
jezdová doba z Prahy cca 50 min. Obrat stabilní, 
ročně cca 5 mil. Kč. Smlouvy s 5 místně význam-
nými ZP. Kontakt: MUDr. Pivoňka, 777 772 340
Atestovaný lékař L3 v oboru VPL koupí nebo 
postupně převezme v průběhu roku 2023 ordi-
naci praktického lékaře v Praze nebo lokalita 
Praha-západ. Nejsem řetězec. Korektní jednání 
je samozřejmostí. Kontakt: 607 166 978, praxe.
vpl@centrum.cz
Nabízíme zajímavou spolupráci pro gynekolož-

ku/gynekologa do nově otevřené praxe v histo-
rickém centru Kladna, možnost ubytování, mož-
nost zajištění klinických dnů v nemocničním 
zařízení k získání erudice k atestaci. Kontakt: 
604 751 899, snu1p@seznam.cz
Prodám dobře zavedenou dermatologickou pra-
xi u stanice metra v Praze 9 s ročním obratem 2 
mil. Kč. Smlouvy se všemi velkými pojišťovnami. 
Zdravotní důvody. Kontakt: 731 652 154
Koupím ordinaci VPL v Praze. Budoucí spolu-
práce možná. Rychlé a seriózní jednání. Kontakt:  
vpl-praha@seznam.cz, 777 651 437
Hledám partnera do své neurologické ambulan-
ce na Dobříši / v Sedlčanech. Kontaktujte mne 
prosím e-mailem jan.farda@ordinacenana-
mesti.cz nebo telefonicky 724 394 890
Atestovaný lékař poptává od 3/2023 dobře za-
vedenou praxi VPL ke spolupráci a výhledově 
s možností odkoupení. Jsem přímý zájemce, ne 
řetězec. Okolí HK/Středočeský/Praha. V případě 
zájmu prosím o alespoň základní info + kontakt 
na PRAHAHKVPL@gmail.com
Prodej ordinace (s.r.o.) VPL – Hodonín, vedena od r. 
1993, 755 registrovaných, přepočteno 1208, schop-
ná a zodpovědná sestra, smlouvy se všemi ZP (mimo 
ZPŠ), ordinace plně vybavená (CRP, TOKS, PC/
scan/tisk,...), v budově polikliniky v bližším centru, 
téměř veškerý komplement v místě. Kontakt: 602 78 
78 63, ordinace.hodonin@seznam.cz
Praktický lékař v Praze přijme mladého lékaře na 
2 dny v týdnu s možností převzetí praxe v budoucnu. 
Kontakt: 705 119 228
Lékařka s atestací VPL hledá k odkoupení praxi 
v Prostějově, Olomouci či blízkém okolí. Postupný 
převod praxe s výhodou, za nabídky děkuji. Kontakt: 
praktikolomouc0707@seznam.cz
Prodám zavedenou alergologickou praxi ve Frýd-
ku-Místku, vedenou jako s.r.o. z důvodu odchodu 
do důchodu. Nástup možný od 1.1.2024, event. dle 
domluvy. Kontakt: MUDr. Stanislava Stuchlíková, 
604 578 064, stuchlikovast@centrum.cz
Prodám dobře zavedenou interní a endokrinolo-
gickou ambulanci – s.r.o. v Plzni. Důvod: odchod do 
důchodu, smlouvy se všemi pojišťovnami. Kontakt: 
j.m.hala@centrum.cz
Prodám SRO (Prague Medical Care s.r.o.) s 10letou 
historií. Bez dluhů. Jedná se pouze o prodej sro, 
nikoli o prodej smlouvy s pojišťovnou. Kontakt: 
filip.kucera@email.cz
Nabízím k prodeji výborně zavedenou a prosperující 
praxi VPL v JM kraji, na Kyjovsku. Také možnost 
zaměstnaneckého poměru s postupným převzetím. 
Obecní byt. Příjemné pracovní prostředí s nadstan-
dardním vybavením a zkušenou sestrou. Kontakt: 
737 855 754
Koupím praxi VPL v Českých Budějovicích, jsem 
přímý zájemce, ne řetězec. Atestaci z VPL mám. 
Lze i postupné převzetí. Kontakt: hlavaty.libor@
email.cz, 728 887 194
Koupím ordinaci VPL v Praze a okolí. Nehledám pro 
žádnou síť poskytovatelů zdravotnických služeb. 
Přímý prodej, korektní a rychlé jednání. V případě 
zájmu možnost další spolupráce. Nabídky prosím 
zasílat na e-mail: praktiksro@volny.cz, tel. 602 
380 513
Jako přímý zájemce koupím ordinaci PL pro do-
spělé kdekoli v Praze. Nejlépe vedenou jako s.r.o. 
Kontakt: 606 671 313, praktikma@yahoo.com
Urgentně potřebujeme prodat oční ambulanci 
v Hustopečích (30 km od Brna po dálnici). Smlouvy 
s pojišťovnami jsou 111, 201, 205, 207, 211. Úvazek 
1.0. Kontakt: 775 571 557. Sleva možná.
Prodám zavedenou gynekologicko-porodnickou 
ordinaci v Hradci nad Moravicí, okres Opava, právní 
forma s.r.o, smlouvy se všemi zdravotními pojiš-
ťovnami. Kontakt: sedlackova.gynekologie@
seznam.cz
Prodám dlouhodobě zavedenou ordinaci neu-
rologie (s.r.o.) v Poděbradech, smlouvy se všemi 
zdravotními pojišťovnami. Předpokládaný převod 
možný k 1.7.2023. Kontakt: 602 764 384

ZÁSTUP 
Hledám lékaře s atestací z Prahy pro odborný 
dohled na 2 dny v týdnu (není nutné být na pra-
covišti). Může být i důchodce. Nabízím solidní 
jednání a zajímavé finanční ohodnocení. Kontakt:  
petr.fzp@email.cz, 605 771 935
Atestovaná lékařka v oboru VPL a interny nabízí 
dlouhodobý zástup na 1 den v týdnu. Možnost za-
stupovat i v průběhu vaší dovolené v kuse 1–2 týd-
ny. Praha a střední Čechy. Kontakt: 607 166 978

VPL s atestací a praxí nabízí zástup na jeden 
den v týdnu, nejlépe Praha 8 a okolí. Kontakt:  
vpl.praha@email.cz
Důchodkyně, s  dřívější dlouholetou praxí 
ve vlastní ordinaci VPL včetně praxe s  pa-
cienty, kteří jsou cizinci, nabízí spolupráci 
koleg yni/ kolegovi v  Praze 1–2 dny v  týd-
nu. Konta kt: jitka-touskova@volny.cz,  
603 822 472
Hledám lékařku/lékaře s atestací do ordinace 
praktického lékaře pro dospělé na částečný 
úvazek 2–3 dny v  týdnu (v  případě zájmu je 
možné se domluvit i na plném úvazku), ordinaci 
mám na Praze 3-Vinohrady. Nově zrekonstruo-
vaná ordinace s dobrým přístrojovým vybave-
ním (EKG, TK Holter, CRP, INR), zázemí poli-
kliniky, výborná dostupnost MHD (u stanice 
metra Želivského), šikovná a milá sestřička. 
Nabízím 900 Kč na hodinu – pracovní doba je 
6 hod./den. Kontakt: avaclavkova@seznam.
cz, 731 411 481
Hledám praktického lékaře/lékařku na ob-
časný zástup dle domluvy do moderní a nad-
standardně vybavené ordinace VPL v okrese 
Praha-východ. Vhodné pro lékařky na MD, 
popřípadě důchodce. Velmi šikovná sestřička, 
zavedený objednávkový systém. Nabízím ade-
kvátní finanční ohodnocení. Kontakt: lekar-
-zastup@seznam.cz
Hledám zástup po dobu MD na 1–2 dny v týdnu 
od 04/2023 do 12/2023. Praha 5, metro 5 mi-
nut chůze. 700 Kč čistého/hodinu. Moderně 
vybavená ordinace, výborná sestra. Blíže na  
732 619 098 či mudr.hrdinova@email.cz
Hledám lékaře/lékařku na zástup během letní 
dovolené do ordinace VPL na Praze 5. Termín 
dovolené 19.–30.6.2023, 10.–14.7.2023 a 28.8.–
1.9.2022. Prosím volejte na 732 619 098 či pište na  
mudr.hrdinova@email.cz
Praktický lékař v  Praze hledá na dva dny 
v týdnu zástup i lékaře po kolečku. Kontakt: 705 
119 228

PRODEJ A KOUPĚ 
Koupím použitý funkční USG s  abdominální 
sondou lineární 10–12MHz a konvexní 5–8MHz. 
Prosím nabídněte. Kontakt: 603 595 220, ovlta-
va@seznam.cz
Prodám UZ Toshiba Nemio IIse 2 line-
árními sondami + 1 operační (tzv.hokej-
ka), s  nožním spínačem a  termotiskárnou. 
Bezporuchový. Cena k  jednání 50 000 Kč. 
Kont a k t : i n fo@or t op ed ies v it av y.cz ,  
603 437 780
Prodám ultra z v ukov ý přístroj Samsung 
Medison SONOACE R7, r. v. 2015, užívaný 
v  gynekologické ambulanci, perfektní stav, 
pravidelně servisovaný, platná BTK. Nepo-
škozená konvexní a  vaginální sonda. Zajis-
tím dovoz, instalaci a zaškolení autorizova-
ným dealerem. Na vyžádání zašlu foto. Cena  
90 000 Kč. Kontakt: MUDr. Antonín Špáta, 
Náchod, aspata@seznam.cz, 737 271 002
Prodám Ultrazvukový přístroj LOGIQ F6, abdo-
minální a vaginální sonda, tiskárna, návod k ob-
sluze, zakoupen nový 12/2018. Cena 200 000 Kč, 
při rychlém jednání sleva. Kontakt: 734 421 134
Koupím přístroj pro měření ABI indexu. Děkuji. 
Kontakt: praktik.ordinace@seznam.cz
Prodá m sk ládací v yšet řovací lehát ko 
200x70x57(dxšxv) koženka-bílá káva. Cena 1500 
Kč. Prodám funkční gynekologický stůl Golem 
6ET. Koženka-bílá káva, r.v. 1998, cena 9000 Kč. 
Kontakt: 585 051 830, 776 203 733, vychodil.r@
email.cz
Prodám POCT přístroj Quickseal CUBE-S. Za-
chovalý, plně funkční. Cena dohodou. Kontakt: 
centrus@centrum.cz
Prodám použitý klinický audiometr MAICO 
MA52 v dobrém stavu. Jsem schopná zajistit ka-
libraci přístroje. Cena = 39 000 Kč. Kontakt: 737 
870 644, tatiana.brejsova@seznam.cz
Prodám autokláv Tuttnauer NOVA3, r. v. 2006, 
komora 23l, funkční, splňuje současné předpisy, 
málo používaný, nutný odvoz, cena: 20 000 Kč. 
Kontakt: 776 223 239
Prodám bezkontaktní oční tonometr Nidek  
NT 2000MIII, pravidelně servisováno včetně 
kontrol tonometru metrologickým institutem, 
cena dohodou. Bližší informace: axa8@cen-
trum.cz
Prodám velmi levně štěrbinovou lampu SL 900 
k vyšetření očí. Kontakt: axa8@centrum.cz

PRONÁJEM 
Pronájem prostor ordinace v  centru Be-
rouna, Havlíčkova ulice, prostory po za-
vedené praxi, plocha 60 m2, 2 místnos-
ti, čekárna, zázemí, nájem 12 000 Kč  
plus služby a  energie cca 2000 Kč. Kontakt:  
720 170 133
Pronajmeme za dobrých podmínek zařízenou or-
dinaci RHB lékaři/lékařce v historickém centru 
Kladna. V případě zájmu nás neváhejte kontak-
tovat na mob. 732 346 058
Pronajmu nově zrekonstruované prostory ordi-
nace v budově polikliniky v centru města Tanvald. 
Jedná se o dvě místnosti o výměře 13,3 a 16,09 
m2. Volné od února 2023. Kontakt: 733 353 255, 
daniela.havlickova@centrum.cz
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4 
nabízí k pronájmu volné prostory: 1.) v 1. patře bu-
dovy B o velikosti 18,66 m2, dále pak 23,27 m2 spo-
lu se 17,46 m2. 2.) ve 2. patře budovy A o velikosti 
ordinace 17,21 m2 s čekárnou 8,05 m2 (společně 
s psychologií). 3.) prostory ve 3. patře o velikosti 
13,47 m2, 16,28 m2 a prostor po kadeřnictví ve 3. 
patře o velikosti 17,10 m2. 4.) prostory ve 4. patře 
po stomatologii, 2 ordinace o velikosti 23,59 m2 
a 16,29 m2 a ½ čekárny 8,02 m2 (společně s revma-
tologií). Kontakt: jagrova@medistylpharma.
cz, 607 761 021
Pronájem 1–2 vybavených ordinací v centru Pra-
hy. Ordinace jsou součástí zavedeného menšího 
zdravotnického zařízení. Sdílená recepce. Kon-
takt: 777 021 252
Pronajmu dlouhodobě prostory ordinace lékaři 
provozujícímu ambulanci nechirurgického oboru 
(prakt. lékař, diabetolog, neurolog, internista, 
kardiolog, endokrinolog...). Praha 4-Modřany, 
poblíž polikliniky. Kontakt: 737 384 681
Pronajmu prostory estetické medicíny (včetně 
laserů CO2 a IPL) v pondělí, úterý a středu (cena 
25 000 Kč/měs.). Kontakt: 721 267 167
Pronajmu 4 zkolaudované ordinace (event. lé-
kárna) s čekárnou a zázemím, 135,5 m2, v přízemí 
soukr. lékařského domu, Praha 8. Úprava dispo-
zic možná. Dominantní budova u MÚ, Zenklova 
39, tram Libeňský zámek, metro B – Palmovka, 
parkoviště. Slušné jednání, podmínky dohodou. 
Kontakt: milpic@seznam.cz, 602 321 358
Nabízíme ordinaci k pronájmu v centru Liber-
ce. Vhodné pro lékaře různých oborů. Možnost 
částečného využití a spolupráce naší zdravotní 
sestry. Pomůžeme s registrací na krajský úřad 
i se smlouvami se ZP. Kontakt: info@medling.cz
Pronajmu nebytové prostory v centru Přelouče 
zkolaudované pro zdravotnické zařízení. Pro-
story budou volné od 1.5.2023. Kontakt: 732 582 
318, likre@email.cz

SLUŽBY
Máte dost papírování? Převezmeme předpisovou 
základnu vaší praxe (BOZP, PO, KHS, SÚKL atd.), 
včetně odpovědnosti. Volejte 734 763 336, www.
admedica.cz
SRO – nejjednodušší a  daňově nejvýhodnější 
způsob prodeje a jediná možnost reálného dě-
dění praxí. Po 5 letech prodej nedaníte. Celá ČR. 
Kontakt: www.admedica.cz, 734 763 336
Objednávání pacientů a zpracování chronické 
medikace výrazně ušetří čas a sníží administ-
rativní zátěž vaší sestry – pro bližší informace 
kontaktujte 737 077 247 nebo jan.farda@ordi-
nacenanamesti.cz
Elis a Elis s.r.o. Oceňování praxí. Transformace 
na SRO. Právní i ekonomický servis. Profesio-
nální přístup. Kontakt: poradce@mybox.cz, 
602437166

RŮZNÉ 
Nabízím kolegovi/kolegyni pronájem bytu 3+kk, 
I. kategorie, Praha 3, klimatizace, garážové stání. 
Kontaktní tel. 606 656 756

SEZNÁMENÍ 
41letý lékař z pomezí středních a jižních Čech rád 
pozná nové přátele a nejlépe i parťačku do života. 
Kontakt: seznaamenii@seznam.cz
Lékař, 47/175, hledá příjemnou a štíhlou partner-
ku VŠ pro vztah, kdy se budeme jeden na druhého 
těšit a budeme si mít co povídat i za dlouhou řadu 
let. Bydlím i pracuji v Praze, jsem nekuřák. Ze 
zájmů nejraději sportuji. Kontakt: eotaxin@
seznam.cz
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VODOROVNĚ: A. Nástroj na žnutí trávy; kočkovitá šelma; úder nohou. – B. Jméno spisovatele Pavla; tvrdé 
plody; zámořská velmoc; žal. – C. Zralé vaječné buňky; sokolské slavnosti; travnatá vegetační formace; pomalý běh. 
– D. Obilnina; pokles; nevýrazně. – E. Kobka; zahnutý hřeb; kapati. – F. Citoslovce nevrlosti; existovati; nalézt; zpí-
vat. – G. Tlachy; francouzská řeka; domácky Ladislav; český herec. – H. Basketbalový klub v Los Angeles; bulharský 
básník; doplnit tekutinou. – I. Hospodářská budova; 3. díl tajenky; despotická vládkyně. – J. Kůň s vícebarevnou 
srstí; stopa; výrobci dřevěného uhlí. – K. Patřící Ině; ofouknutí; obec u Komárna; polotuhé mazadlo na stroje. –  
L. Pšt; nízká umělecká úroveň; setrvávat; horní končetiny. – M. Drobní noční motýli; sourozenec; slovensky „osel“. 
– N. Jednotka času; část stromu; týkající se spony. – O. Český novinář (Ignác); ještě; domácky Marie; část týdne. –  
P. A sice; ozvěna; kibic; hokejový touš. – Q. List papíru; gymnastické nářadí; rodový znak.

SVISLE: 1. Výkon opčního práva; netkané textilie; anglicky „hrnce“. – 2. 1. díl tajenky. – 3. Stovky; domácky 
Elmar; sekat; ženské jméno. – 4. Značka radia; manželky synů; ráj; hlemýžď; anglicky „nebo“. – 5. Starořecký 
městský stát; umělecký sloh; asijský stát; projev života. – 6. 2. díl tajenky. – 7. Jméno tenisty Samprase; tatínek; 
značka počítačů; salamandr. – 8. Ruské rybí polévky; obchodní dům pro kutily; český satirik; anglicky „včela“; SPZ 
Rokycan. – 9. Ty a já; belgické lázně; naplaveniny; vyrytý kus pažitu; lepkavá hmota. – 10. Motorová vozidla; vojenská 
hodnost; kilogramy; set. – 11. 4. díl tajenky. – 12. Mys; slabý kmen; zadrhovat při háčkování; strž. – 13. Předložka; 
bavlněná tkanina; vzorec aluminidu kobaltu; kovová tříska; ouha. – 14. Napolo (zastarale); pracovití; svalovina; 
listnatý strom. – 15. 5. díl tajenky. – 16. Německy „od té doby“; nejjasnější hvězda v souhvězdí Orla; nadšení.

Pomůcka: Ache, Canev, Iža, seit, Schik, tisek.

Medicína je výborné všeobecné vzdělání. Naučí tě vyznat se v čemkoliv, od lidského těla po hospodaření s odpadem.  
A to ani nemluvíme ... (dokončení citátu, jehož autorem je Richard Gordon, najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v časopi-

se Tempus medicorum 1/2023 se 
skrýval Hippokratův citát: Jest 
třeba uvésti filozofii do lékař-
ství a  lékařství do filozofie, 
neboť lékař, který je zároveň 
filozofem, se rovná bohům.

Knihu Statek od Ladislava Vr-
chovského z nakladatelství Grada 
(viz anotaci), vyhrává deset vyloso-

vaných luštitelů: Jan Betlach, Ha-
vlíčkův Brod; Kateřina Gadasová, 
Paršovice; Rostislav Gromnica, 
Ph.D., Ostrava-Hrabová; Marta 
Havlíčková, Kolín 5; Aleš Lerch, 
Louny; Miloš Rund, Jablonec n. 
Nisou; Marta Salášková, Plzeň; 
Vladislav Sikora, Dětmarovice; 
Jana Šárová, Sedlec-Prčice; Hana 
Vyšohlídová, Domažlice.

Na správné řešení tajenky z TM 

2/2023 čekáme na adrese recep-
ce@clkcr.cz do 1. 3. 2023. Výherci 
se mohou těšit na knížku Fenomén 
Jože Plečnik od Miroslava Zelin-
ského s ilustracemi Davida Vávry.

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování 
o ceny mohou být zařazeni pouze 
lékaři registrovaní v České lékařské 
komoře.
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Statek 
Neobyčejný příběh o  ne-
zlomné lásce k  rodné 
hroudě a  také o  hrdinném 
boji proti lidské závisti 
i zaslepené touze po cizím 
majetku.
Zcela unikátní svědectví 
o  statku rodiny Zíků se 
odvíjí na pozadí rozpa-
du rakousko-uherského 
císařství, zrodu Česko-
slovenské republiky, prv-
ní i  druhé světové války 
a  v  neposlední řadě také 
totalitního komunistické-
ho režimu po roce 1948 až 
do současnosti.
Přes všechnu nepřízeň 
osudu se nakonec potom-
kům Františka Zíky poda-
řilo znova úspěšně hospo-
dařit na svém statku, a  to 
hlavně díky nezdolné víře, 
neutuchajícímu přesvěd-
čení o  své pravdě a  zá-
roveň neskutečně tvrdé 
práci, i  když často za cenu 
nejvyšší – za cenu krve 
i lidských životů.
Statek je symbolem lid-
ského odhodlání bojovat 
v  nelehkých dobách za 
svůj osud, právo na svo-
bodu a bránit svůj majetek 
mnohdy doslova i  vlastní-
ma rukama.

Cena: 399 Kč, 
stran: 312, 
vydáno: 2022

https://www.grada.cz/
statek-12824/

https://www.grada.cz/statek-12824/
https://www.grada.cz/statek-12824/
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TEMPUS
MEDICORUMPrevence a léčba deficience

vitaminu D

30 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

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

Zkrácená informace o přípravku:
Název a složení: Vitamin D3 Axonia 30000 IU potahované tablety (colecalciferolum 750 µg = 30 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3  
Axonia 7000 IU potahované tablety (colecalciferolum 175 µg = 7 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3 Axonia 1000 IU potahované tablety (colecal-
ciferolum 25 µg = 1 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Indikace: Léčba deficience vitaminu D. Prevence deficience vitaminu D u vysoce rizikových pa-
cientů. Adjuvantní léčba osteoporózy. Farmakodynamické vlastnosti: Podávání celkové týdenní/měsíční dávky jednou týdně/měsíčně vede díky farmakokinetickým 
parametrům vitaminu D ke stejnému účinku jako denní podávání. Dávkování a způsob užívání: Dávka má být stanovena individuálně na základě nutné míry suple-
mentace vitaminu D a s ohledem na národní požadavky. Léčba deficitu vitaminu D (počáteční dávka): 800-4000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně 
nebo jednou měsíčně. Prevence deficitu vitaminu D (udržovací léčba): 800-1600 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacienti 
s osteoporózou: maximálně 2000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacientům má být také navíc podáno kalcium, je-li 
příjem z potravy nedostatečný. Vitamin D3 Axonia potahované tablety je možné užívat nezávisle na jídle. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomoc-
nou látku. Hyperkalcemie. Hyperkalciurie. Kalciová nefrolitiáza, nefrokalcinóza, hypervitaminóza D. Závažná porucha funkce ledvin. Upozornění: Dávka má být stano-
vena individuálně na základě kontrol plazmatických hladin kalcia. Během dlouhodobé léčby mají být monitorovány sérové hladiny kalcia, vylučování kalcia močí a renální 
funkce. Vitamin D3 Axonia nemá být užíván při pseudohypoparatyreóze a nemá být podáván dětem mladším 12 let. Interakce: Thiazidová diuretika a přípravky s obsa-
hem kalcia ve vysokých dávkách zvyšují riziko hyperkalcemie. Perorální podávání kalcia může zesílit účinky digitalisu a dalších srdečních glykosidů. Kojení: Vitamin D3 
Axonia je možné užívat během kojení. Vitamin D a jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Méně časté: hyperkalcemie a hyperkalciurie. 
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C. Držitel rozhodnutí o registraci: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9. Datum revize  
textu: 27. 10. 2021. Přípravek je vázaný na lékařský předpis a není hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznam-
te s úplnou informací o přípravku v Souhrnu údajů o přípravku.

Pouze na lékařský předpis!

VD31221A
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