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Ministr
se bojí lékařů
Ministr Vojtěch nechce
slyšet pravdu
o stavu resortu,
v jehož čele stojí již dva roky
a který se mu
rozpadá pod rukama. Na sjezd lékařské komory do Brna, na
nějž jsme ho zvali měsíc předem, nepřijel
prostě proto, že se lékařů bojí. Škoda že kvůli
svému enormnímu pracovnímu zatížení nemohl naše pozvání přijmout premiér Babiš,
který drží nad svým neschopným ministrem
ochrannou ruku. Mohl se od nás dozvědět
pravdu, kterou si mu nikdo jiný netroufá říci
do očí.
Adam Vojtěch si s pomocí poradců vypiplává mediální obraz úspěšného ministra a bojí se toho, že by mu jej
diskuse s nespokojenými doktory
mohla pokazit. Proto se setkává
pouze s těmi, kdo mu přikyvují. Je
to taková pštrosí politika strkání
hlavy do písku před problémy,
které nechce nebo neumí řešit.
V současnosti hospodářství stále šlape,
nezaměstnanost se plíží okolo nuly, lidem
konečně rostou mzdy a díky tomu přitékají
do zdravotních pojišťoven desítky miliard
korun navíc. Neřízené zdravotnictví však běží
samospádem a pánbůh s námi, až se ekonomika zadrhne. Každého, kdo na tento tristní
stav a hrozící nebezpečí upozorní, ministr
automaticky považuje za nepřítele. V poslední době to nejvíce schytává komora, která se
nebojí nahlas říkat pravdu.
Sjezd, na nějž se ministr zdravotnictví bál
přijet, jednoznačně odmítl (226 pro usnesení,
11 proti a 6 se zdrželo) jakékoliv snahy omezovat kompetence České lékařské komory a politicky zasahovat do nezávislosti naší profesní
samosprávy.
Delegáti listopadového sjezdu drtivou většinou hlasů (211 pro, 20 proti, 9 se zdrželo) přijali
usnesení, v němž vyslovili nespokojenost s prací
ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jím
vedeného ministerstva, které neřeší zásadní
problémy českého zdravotnictví, jimiž jsou nezajištěné financování, personální devastace,
porušování platných právních předpisů, zejména zákoníku práce, nelegální práce cizinců bez

XXXIV. SJEZD ČLK
Ministr zdravotnictví na sjezd nepřijel.
Bojí se lékařů, nebo jimi pohrdá?
Usnesení XXXIV. sjezdu ČLK
Lékaři sobě

aprobačních zkoušek, zhoršující se dostupnost
zdravotní péče pro pacienty, a to včetně stále
častější nedostupnosti běžných léků. Komora
znovu nabízí svoji součinnost ministrovi zdravotnictví při řešení těchto problémů a vyzývá
ho, aby se přestal věnovat mediálně atraktivním, ale ve skutečnosti podružným tématům,
kdy činnost ministerstva nezlepšuje kvalitu,
dostupnost a bezpečnost zdravotní péče, ale
zvyšuje administrativní zatížení lékařů a ekonomicky zatěžuje poskytovatele zdravotních
služeb. Pan ministr Vojtěch na naši podanou
ruku zatím nijak nereagoval.
Lékařská komora rovněž varuje, že systematické porušování zákoníku práce, ke kterému
dochází v nemocnicích, ohrožuje bezpečnost
pacientů obdobně jako nelegální práce cizinců
bez aprobačních zkoušek. Ministerstvo zdravotnictví ČR i Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR
svojí nečinností tyto nezákonné praktiky podporují.
Komora samotná nemá nástroje k tomu, jak donutit
ministerstvo, aby dbalo na
dodržování zákonů, tedy pokud nechceme podávat na ministra Vojtěcha
trestní oznámení. A to se nám poněkud příčí.
Sjezd však také upozornil na neuspokojivý
stav specializačního vzdělávání lékařů a vyslovil obavu před důsledky snahy ministerstva
i některých odborných společností dále komplikovat a účelově prodlužovat cestu mladých
lékařů k atestaci. Je přitom jasné, že čím větší
povinnosti bude stát lékařům ve specializační
přípravě ukládat, tím větší část mladých lékařů odejde do zahraničí bezprostředně po
promoci a vůbec nezačne pracovat v českém
zdravotnictví.
Součástí sjezdového usnesení je i konstatování, že minulé vlády i současná vláda
nezodpovědně podcenily zhoršující se demografickou situaci a neučinily nic pro to, aby se
zdravotnictví připravilo na situaci, kdy lékaři,
přesněji řečeno lékařky narozené v populačně
slabých devadesátých letech budou muset
zajišťovat péči pro pacienty z populačně naopak velmi silných sedmdesátých let. Komora
vyzývá vládu i ostatní politiky, aby hrozící
demografickou a personální katastrofu začali
konečně řešit.

Foto na obálce: Martin Kubica
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Bojí se ministr svých lékařů?
Nebo jimi pohrdá?
Sjezd České lékařské komory v Brně hodnotil aktuální situaci v českém zdravotnictví i uvnitř své stavovské
organizace. Bohužel se vše odehrálo bez přítomnosti ministra Adama Vojtěcha, který se raději vydal na soukromou
akci a setkáním s lékaři nepověřil ani nikoho ze svých náměstků. Poprvé v novodobé historii se ministr zdravotnictví
konfrontaci s lékaři prostě vyhnul.
Ve zprávě o činnosti se prezident ČLK
Milan Kubek hned v úvodu 34. sjezdu České
lékařské komory (23. a 24. listopadu 2019
v Brně) věnoval řadě problémů, které trápí
nejen lékaře, ale zejména pacienty. Přirozeně
došlo také na peníze, které dluží pojišťovny lékařům. Tedy na rozdíl mezi hodnotou
provedené a pojišťovnami uznané práce podle Seznamu zdravotních výkonů a tím, co
pojišťovny skutečně zaplatily lékařům po
uplatnění různých regulací podle ministerských úhradových vyhlášek. Za šest let se
dlužná částka vůči ambulantním specialistům
vyšplhala už na 5,5 miliardy. Peníze přitom
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pojišťovny na účtech mají, šetří si je ale na
„horší časy“ a tyto takzvané rezervy se během
posledních šesti let vyšplhaly na 65 miliard.
Důsledkem tohoto jednání je mimo jiné i to,
že soukromí lékaři chudnou a jejich počet se
tak logicky rychle snižuje.
V systému zdravotnictví tyto peníze samozřejmě chybí také jinde – mimo jiné i proto
krachují menší nemocnice nebo se uzavírají
některá oddělení velkých nemocnic – prostě proto, aby se ušetřilo. „Je třeba změnit
Seznam zdravotních výkonů v reálný ceník
zohledňující skutečné náklady poskytovatelů zdravotních služeb včetně důstojné ceny

práce a umožňující přiměřený zisk,“ uvedl
Kubek s tím, že pojišťovny navíc za stejné
výkony platí různým lékařům či nemocnicím
různé ceny. Komora proto požaduje, aby se
ceny za zdravotní výkony nejen zvýšily, ale
i sjednotily.
Na sjezdu se mluvilo i o platbách za tzv.
státní pojištěnce – je to evergreen. V současnosti stát platí za 60 % obyvatel pouhou
necelou čtvrtinu toho, co dostávají pojišťovny
za zaměstnance s průměrnou mzdou. Lékařská komora požaduje přijetí zákona, který
vláda slibovala hned po svém nástupu k moci,
podle něhož by se výše platby státu odvíjela
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od průměrné mzdy, přičemž by se vyměřovací základ postupně zvyšoval z 30 až na 50
procent. Vláda je však k těmto požadavkům
hluchá, přestože jde o skupiny, které zdravotní péči čerpají nejvíc, platby za ně jsou
zdaleka nejmenší.

Letos tomu bylo jinak. Lékaři sice ministra pozvali, ale ten dal přednost jiné akci.
Neveřejnému setkání Sdružení Lípa na téma
Na co umřeme a za kolik? Aneb demografie
a zdravotnictví. Tato informace vyvolala na
sjezdu lékařské komory smích v celém sále.

Na sjezdu opakovaně zaznělo, že ministr
Vojtěch se lékařů bojí. Stejně tak o tom mluví
i prezident lékařské komory Milan Kubek:
„Moc mě mrzí, že se pan ministr bojí diskutovat s lékaři.“
Představenstvo komory ministra oficiálně
pozvalo na sjezd lékařů už před měsícem.
„Zároveň jsme ho vyzvali, aby s sebou vzal
své kolegy. Pokud byl ministr zaneprázdněn,
očekával bych, že pošle alespoň některého ze
svých náměstků, ale ani to se nestalo,“ říká
Milan Kubek.
Má pro to i vysvětlení, které pronesl před
zaplněným sálem brněnského hotelu Voroněž: „On si velmi pečlivě buduje svůj mediální
obraz, a aby ho nenarušil, stýká se jen s těmi,
kteří mu ho nekazí a jen přikyvují. Proto neposlal ani náměstka, i přes něj by si tenhle
mediální obraz mohl poškodit.“
Lítost a údiv nad neúčastí ministra na
nejdůležitější akci lékařského stavu vyjádřila
i senátorka Alena Dernerová. Sama je lékařkou, členkou představenstva lékařské komory, a na sjezdu pochopitelně také byla. „Někdo

Někteří lékaři to ovšem chápali i jako pohrdání lékařským stavem, který by měl patřit
mezi nejdůležitější partnery Ministerstva
zdravotnictví.

by si to mohl vysvětlit tak, že je to pohrdání
lékařským stavem. Za sebe můžu říct, že mě
to prostě mrzí. Když nemohl sám, mohl poslat
kohokoliv ze svých náměstků, má jich víc,

Ministr nepřijel. Nechce
o žádných problémech slyšet?

Na webu nasezdravotnictvi.cz se zpravodajství o sjezdu lékařů objevilo pod titulkem
Ministr se bojí lékařů. Radši diskutoval o tom,
na co umřeme a za kolik. Pojďme si hlavní
myšlenky tohoto článku připomenout:
Bojí se nás – tak si vykládají lékaři neúčast ministra zdravotnictví na víkendovém
sjezdu lékařské komory. Pozvali ho už před
měsícem, přesto ministr Adam Vojtěch nepřijel a neposlal za sebe ani náhradu, jak bývá
zvykem. Účastnil se raději debaty o tom, na
co umřeme a za kolik.
Když se ty dvě informace složí dohromady, vyznívají opravdu bizarně. Lékařská
komora měla o víkendu celorepublikový
sjezd. Každoročně jde o nejvýznamnější setkání lékařů, kde se probírá směřování celého
zdravotnictví a jeho aktuální problémy. Je
nepsaným pravidlem, že na sjezd bývá pozván
i úřadující ministr zdravotnictví, také se ho
účastní a dostane prostor pro své vyjádření.
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a jako lékaři bychom nepohrdli ani tím náměstkem. Kdo jiný než Česká lékařská komora je partnerem Ministerstva zdravotnictví,“
reagovala Alena Dernerová.
Právě ona zjistila a lékařům také tlumočila, že ministr dal přednost neveřejné akci
s názvem Na co umřeme: „Velmi mě zamrzelo,
když jsem dostala od kamarádů zprávu, že si
ze dvou akcí, které na sobotu měl, vybral tu
druhou. V každém případě bych si na jeho
místě vybrala sjezd lékařské komory a čelila
dotazům. On je ten, který za zdravotnictví
zodpovídá.“
Redakce Našeho zdravotnictví ověřila
a potvrdila, že jsou zprávy o účasti ministra
na zmiňované akci pravdivé. Šlo o neveřejné
setkání Sdružení Lípa.

Země prosperuje,
zdravotnictví skomírá

Na sjezdu České lékařské komory skutečně ministr mohl čekat kritiku, a i bez jeho
účasti se objevila. Lékaři probírali pro ministra nepříjemná témata od personální krize
ve zdravotnictví, porušování zákoníku práce
v nemocnicích, nezákonného zaměstnávání
ukrajinských lékařů, přes dluhy zdravotních
pojišťoven vůči lékařům až po zadržované
miliardové rezervy na jejich účtech.
Především ale na sjezdu zaznívalo, že
v době prosperity vláda zahazuje možnost
zlepšit financování a kvalitu lékařské péče
v Česku. Podle prezidenta komory Kubka už
nemůže Vojtěch přenášet odpovědnost na
předchozí vlády a ministry.
„Vláda je v polovině svého funkčního období, pan ministr je ve funkci bezmála dva
roky. Je sedmým nejdéle sloužícím ministrem
zdravotnictví a už nemůže všechno házet na
své předchůdce. Bohužel vláda ve zdravotnictví neřeší ty zásadní problémy, zabývá se
podružnostmi a zdravotnictví běží samospádem,“ řekl prezident komory Kubek.
Vyjádřil se i k opakovanému argumentu
ministra, že výdaje na zdravotnictví rostou.
„Ano, opravdu roste výběr zdravotního pojištění, ale to není žádná zásluha vlády, to je
prostě proto, že roste ekonomika. A bohužel
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my jsme vůbec nevyužili ty dva roky ekonomické prosperity na to, abychom se připravili
na dobu, kdy ekonomika ochladne. Vůbec třeba nevíme, jak se bude vyvíjet platba za státní
pojištěnce od roku 2021. Pokud se ekonomika
zasekne, zdravotnictví najede na mělčinu,“
varoval prezident ČLK Milan Kubek.
Tolik citace z webu www.nasezdravotnictvi.cz. Kromě tohoto článku tam v případě
zájmu najdete i další podrobnosti ohledně
zadržování peněz zdravotními pojišťovnami
pod titulkem Pojišťovny syslí peníze lidí na
svých účtech, lékařům přitom dluží miliardy.

stva a delegát za Prahu 5 MUDr. Pavel Kubíček, který mimo jiné zpochybnil schválení
dalšího úvěru od České spořitelny ve výši
50 milionů na rekonstrukci Domu lékařů podle něj ne plně obsazeným představenstvem

Nečekaně bouřlivé téma: Dům lékařů

Milan Kubek představil delegátům
sjezdu aktuální stav rekonstrukce Domu
lékařů, který označil za největší projekt
v historii České lékařské komory. Mezi
hlavní pozitivní atributy, které přináší,
zahrnul posílení stability komory, rentabilní
investici, vytvoření potřebného zázemí pro
celoživotní vzdělávání lékařů a tím i úsporu
za pronájmy prostor na vzdělávací akce, za
které dosud ČLK doplácí kolem tři čtvrtě
milionu korun ročně. Tím nejdůležitějším je
však podle názoru prezidenta ČLK posílení
jednoty lékařského stavu.
Jako překvapivý kritik bezprostředně
po této zprávě vystoupil člen představen-

dne 2. listopadu. Zúčastnilo se ho 11 členů,
ale přesto bylo usnášeníschopné a jeden hlas
proti a dva zdrževší se hlasování nestačily
toto rozhodnutí zvrátit. Zpochybnil údajně
zbytečnou rychlost i datum těsně před sjezdem, na které bylo představenstvo svoláno,
ba dokonce i samu podstatu rekonstrukce
objektu, který už komora vlastní a snaží se
upravit podle svých představ a potřeb.
„Na rok 2020 je naplánována tak malá
rezerva, že se ptám: Neriskujeme příliš?“
uzavřel dr. Kubíček. „Jak to chceme řešit?
Dalším zvyšováním členských příspěvků?“
Prezident komory všechny přítomné
ujistil, že se zvyšováním příspěvků se nepočítá. A také vyčíslil, že každý měsíc váhání
s rekonstrukcí stojí komoru 300 tisíc korun,
proto bylo třeba podepsat smlouvu se stavební firmou co nejdříve, stejně jako zajistit
dostatek finančních prostředků. U mikrofonu
se pak vystřídala řada delegátů, kteří vyjadřovali jak podporu Domu lékařů, tak obavy
ze schopnosti komory celý projekt zaplatit.
Mimo jiné zaznělo:
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„Jsem ráda za demokratickou diskusi,“ řekla senátorka MUDr. Alena Dernerová, delegátka
za OS Most. „Jsem pro Dům lékařů. Ale trošku
mám strach, abychom zvládali splátky všech
úvěrů. Abychom například nezvládnutím tohoto projektu nedali záminku establishmentu
z komory udělat dobrovolnou organizaci…“
„Vzrušená debata tři roky po schválení tohoto záměru mě vedla k tomu, že jsem vyhledal
odborníka, kterému věřím, a nechal ho posoudit
celý záměr i rozpočet. Ujistil mě, že v tom není
žádný zakopaný pes. A není jiná cesta, jak z toho
ven, leda za cenu statisícových ztrát měsíčně.
Na tom zmiňovaném představenstvu jsem se
zdržel hlasování, protože jsem všemu ne zcela
rozuměl. Ale nyní jsem si jist a budu hlasovat
pro předložený plán rekonstrukce,“ ujistil přítomné další člen představenstva ČLK MUDr.
Petr Němeček.
Jeho slova podpořil i delegát za OS Žďár
nad Sázavou MUDr. Michal Pačiska: „Není jiná
logická cesta než náš projekt co nejrychleji uvést
do života. Jak bych se mohl podívat do očí těm,
jejichž jménem jsem na minulém sjezdu Dům
lékařů podpořil, kteří posílají peněžní dary
a Dům lékařů berou za svůj?“

Člen představenstva ČLK MUDr. Martin
Sedláček přidal i trochu suchého humoru:
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„Nejsem stavař, řadě odborných věcí, které tu
zazněly, nerozumím. Jsem chirurg. Ale tak nějak mi připadá, že přerušit tento projekt by bylo
stejné, jako kdybych pacientovi otevřel břicho,
řekl si, že to teď neudělám, zase ho zavřel a šel
na oběd… To je absurdní. A co se demokratické diskuse týče, byl bych rád, aby se nezvrhla
v pseudodemokratickou. Jako je tomu například u dálnice D1! Já chci Dům lékařů a chci,
abychom pro to udělali všechno. Klidně bych
zvedl ruku i pro mimořádný tisícikorunový
příspěvek od každého z nás. Jsme tak malí, my
lékaři, že na to nemáme?“
Prezident Kubek v této souvislosti znovu
ujistil, že komora rozhodně nechce jít cestou
povinných zvláštních členských příspěvků na
Dům lékařů, ale velice si váží dobrovolných
darů, kterých se už na kontě sešlo více než půl
milionu. Mimo jiné jmenovitě poděkoval člence
představenstva MUDr. Evě Dostalíkové, která
na konto Domu lékařů poslala ze svého 50 000
korun.

Za diletantský označil projekt rekonstrukce
bývalý místostarosta městysu Škvorec a delegát
za OS Praha-východ MUDr. Alexander Kučera. „Ve veřejné správě by to bylo na kriminál!
A proč bych měl platit vyšší příspěvky někomu,
jehož hospodaření považuju s prominutím za
turecké…“
Milan Kubek v rámci diskuse přidal i trochu
emotivní shrnutí: „To je ten Dům lékařů, který
potřebujeme, který přesahuje funkční období
nás všech a bude tu sloužit našim budoucím
kolegům ještě za padesát a více let!“
Delegáti sjezdu na závěr tohoto trochu
bouřlivějšího bloku jednoznačně odhlasovali
tři body, které se ho dotýkaly: zprávu o přípravě
rekonstrukce Domu lékařů, kterou přednesl
prezident ČLK Milan Kubek (248 pro, 40 proti,
12 se zdrželo), poděkování všem dárcům, kteří
dosud poslali své peníze na konto Domu lékařů
(228 pro, 35 proti, 37 se zdrželo) a odsouhlasili
úvěr ve výši 50 milionů od České spořitelny na
rekonstrukci Domu lékařů (240 pro, 39 proti,
21 se zdrželo).
David Garkisch, Blanka Rokosová

RYCHLÁ FAKTA
V/2015 splacen úvěr na nemovitost na adrese
Lékařská 2, Praha 5, kde v současnosti ČLK
sídlí, přičemž tyto prostory jsou již nedostatečné
12. 11. 2016 sjezd ČLK schválil investici do nákupu nemovitosti pro nové sídlo ČLK v Praze
21. 9. 2017 předsedové OS ČLK na svém zasedání odsouhlasili doporučení sjezdu hlasovat
pro zakoupení nemovitosti na adrese Drahobejlova 27, Praha 9
11. 11. 2017 sjezd ČLK schválil zakoupení nemovitosti na uvedené adrese pro budoucí Dům
lékařů za 97 milionů korun
23.–24. 11. 2017 podepsána kupní smlouva
s prodávající společností Arcona Capital RE
Bohemia, s.r.o.
29. 11. 2017 podán návrh na vklad změny vlastnického práva do katastru nemovitostí
2. 1. 2018 ČLK zapsána v katastru nemovitostí
jako nový vlastník domu
11. 1. 2018 převzetí nemovitosti
I/2018 zahájení splácení úvěru ve výši 57 mil. Kč
ve výši 352 918 Kč měsíčně plus 400 Kč poplatek za správu a vedení účtu
VIII/2018 vyhlášeno zadávací řízení na dodavatele projektových a přípravných prací
25. 9. 2018 hodnotící komise vybrala projekt
Ing. arch. Jiřího Rymeše
10. 11. 2018 delegáti sjezdu ČLK vyslechli zprávu
MUDr. Kubka a Ing. arch. Rymeše
IV/2019 ukončeny veškeré nájemní vztahy –
dům vyprázdněn, finalizace projektu
23. 5. 2019 podána žádost o zahájení řízení
za účelem vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na Dům
ČLK k Odboru výstavby Městské části Praha 9 (stavební řízení)
16. 7. 2019 stavební řízení přerušeno
26. 7. 2019 prohlídka kompletně vyklizené nemovitosti členy představenstva ČLK
16. 9. 2019 stavební řízení obnoveno po doplnění dalších náležitostí
19. 9. 2019 představenstvo vybralo dvojici stavebních firem a doporučilo s nimi zahájit
jednání o smlouvě o dílo, představenstvo
schválilo návrh rozpočtu ČLK pro rok 2020,
který obsahuje splátky úvěru na rekonstrukci
Domu lékařů
19. 10. 2019 představenstvo vybralo jako zhotovitele rekonstrukce Domu lékařů firmu
Termitan, s.r.o.
2. 11. 2019 představenstvo schválilo smlouvu
o dílo s firmou Termitan, s.r.o., cena rekonstrukce 58,2 mil. Kč a termín dokončení za
11 měsíců po zahájení stavby
14. 11. 2019 stavba zahájena na základě kladného stanoviska stavebního úřadu
23. 11. 2019 sjezd ČLK schválil pokračování
rekonstrukce Domu lékařů, úvěr od České spořitelny i poděkování členům ČLK za
dobrovolné finanční dary v rámci sbírky
„Lékaři sobě“
28. 11. 2019 prezident ČLK podepsal s Českou
spořitelnou smlouvu o úvěru ve výši 50 milionů Kč
29. 11. 2019 stavební povolení na rekonstrukci
Domu lékařů nabylo právní moci
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„Rychlost pro jednání představenstva byla
zcela legitimní. Hrozila ztráta dodavatele, což
by s sebou neslo i finanční ztráty. A dovolím si
připomenout, že OS Klatovy půjčilo na Dům
lékařů tři sta tisíc korun, které třeba za pár let
dokážeme prohlásit za dar. A jsme připraveni
půjčit znovu stejnou částku, pokud bude třeba,“
uvedl MUDr. František Musil z OS Klatovy.

ČINNOST ČLK
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POMOZTE NÁM VZKŘÍSIT PRVOREPUBLIKOVÉHO DUCHA
NEZIŠTNÉHO MECENÁŠSTVÍ, KTERÉ VŽDY LÉKAŘE ZDOBILO!

Zahájili jsme rekonstrukci našeho Domu lékařů, který by měl začít sloužit nám všem v listopadu
roku 2020. Financování rekonstrukce je sice zajištěno, ale čím větší část nyní dokážeme uhradit
v hotovosti, tím méně budeme v budoucnu platit na úrocích.
Děkujeme za jakoukoliv částku, kterou můžete na vybudování důstojného sídla České lékařské
komory a budoucího centra celoživotního vzdělávání lékařů věnovat.

ČÍSLO ÚČTU: 46938811/0100
VARIABILNÍ SYMBOL: EVIDENČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE
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Usnesení XXXIV. sjezdu delegátů ČLK

konaného ve dnech 23.–24. listopadu 2019 v Brně
Sjezd ČLK zvolil:
mandátovou komisi ve složení:
MUDr. Dobeš, MUDr. Henčlová,
MUDr. Kaufman,
návrhovou komisi ve složení:
MUDr. Kubíček, MUDr. Trnka,
MUDr. Voleman,
pracovní předsednictvo ve složení:
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek,
MUDr. Brázdil, MUDr. Dernerová,
MUDr. Dostalíková, MUDr. Musil,
MUDr. Říhová, MUDr. Stehlíková,
MUDr. Vedralová, MUDr. Wicherek,
MUDr. Babinec, MUDr. Nečas,
MUDr. Klimovičová.
n Sjezd ČLK je otevřený.
n Sjezd ČLK schválil program jednání.
n Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti prezidenta ČLK a představenstva ČLK přednesenou prezidentem MUDr. Milanem Kubkem,
– včetně informace o činnosti právní kanceláře ČLK (JUDr. Jan Mach),
– včetně informace o činnosti oddělení vzdělávání (prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA).
n Sjezd ČLK schválil zprávu Revizní komise
ČLK, kterou přednesla předsedkyně RK ČLK
MUDr. Jana Vedralová.
n Sjezd ČLK schválil zprávu Čestné rady
ČLK, kterou přednesl předseda ČR ČLK
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
n Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti Vědecké rady ČLK, kterou přednesl předseda VR
ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
n Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti Etické
komise ČLK, kterou předložila předsedkyně
EK ČLK MUDr. Helena Stehlíková.
n Sjezd ČLK schvaluje zprávu prezidenta ČLK
o stavu projektu Dům lékařů, kterou přednesl
MUDr. Milan Kubek.
n Sjezd ČLK děkuje všem dárcům, kteří se
zapojili do sbírky „Lékaři sobě“, a vyzývá také
ostatní lékaře, kteří mají zájem a mohou si to
dovolit, aby zvážili možnost poskytnutí daru
České lékařské komoře na vybudování Domu
lékařů.
n Sjezd ČLK pověřuje prezidenta ČLK, aby
uzavřel s Českou spořitelnou, a.s., smlouvu
o poskytnutí úvěru v celkové výši 50 000 000 Kč
na rekonstrukci Domu lékařů.
n Sjezd ČLK bere na vědomí zprávu auditora.
n Sjezd ČLK schválil účetní uzávěrku hospodaření ČLK za rok 2018.
n
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Sjezd ČLK schválil zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za 1. pololetí roku 2019.
n Sjezd ČLK vyslechl a vzal na vědomí rozpočtové opatření na 2. pololetí roku 2019.
n Sjezd ČLK schválil návrh představenstva
ponechat členské příspěvky pro rok 2020
v současné výši se zachováním stávajících
pravidel rozdělování výnosu z členských
příspěvků mezi centrum a jednotlivá OS
ČLK.
n Sjezd ČLK schválil z výdajové stránky
rozpočtu přesun 3 500 000 Kč z položky
544001 (Splátka úvěru + úroky na rekonstrukci Domu lékařů) do položky Rozpočtová rezerva.
n Sjezd ČLK schválil výdajovou položku
n

Skupina

Zdeňka Mrozka, Ph.D., na téma Postgraduální vzdělávání lékařů.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení prof. PhDr.
Radka Ptáčka, Ph.D., MBA, o projektu Vzdělávacího portálu ČLK.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Michala Sojky o mediálních aktivitách ČLK
a další spolupráci s firmou T-Mobile.
n Sjezd ČLK schválil novelu Stavovského
předpisu č. 10, Etický kodex, která spočívá
v začlenění lékařského slibu jako preambule.
n Sjezd ČLK neschválil novelu Stavovského
předpisu ČLK č. 11 – Licenčního řádu.
n Sjezd ČLK potvrzuje platnost novely Stavovského předpisu ČLK č. 13 – Odborné poVýše členských příspěvků
pro rok 2020
v Kč/člen

1. soukromí + vedoucí lékaři

3500

2. zaměstnanci + ostatní lékaři

2500

3a) absolventi neplatící
3b) absolventi platící
4. nepracující důchodci
5. nedohledatelní
6. mateřská dovolená
7. pozdní vstup

100 000 Kč jako podporu pro společnost
Lékaři bez hranic.
n Sjezd ČLK schválil návrh rozpočtu pro
rok 2020.
n Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti
Sekce mladých lékařů ČLK přednesenou
MUDr. Monikou Hilšerovou ze Sekce mladých lékařů ČLK.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení Ing. Zdeňka Kabátka, generálního ředitele VZP.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Milana Kubka na téma České zdravotnictví
a jeho problémy.
n
Sjezd ČLK vyslechl vystoupení prof.
RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele
ÚZIS ČR.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení doc. MUDr.
Romana Šmuclera, prezidenta ČSK.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Evy
Klimovičové na téma Cena práce a inflace.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr.

0
1000
500
0
0
10 000

sudky Vědecké rady ČLK, schválené představenstvem ČLK dne 23. 2. 2019.
n Česká lékařská komora požaduje valorizaci základní minutové sazby osobních
nákladů nositelů výkonů podle roční míry
inflace od roku 2006 do roku 2021 s tím,
že tato valorizace bude v novele vyhlášky
č. 134/1998 Sb. pro rok 2021 realizovaná
zněním bodu 6.5 v kapitole 2 Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů takto:
„Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů pro nositele L1, L2, L3,
K1, K2, K3, J1, J2 a S4 je stanovena na 2,93
× Z bodu, pro nositele výkonů S1, S2, S3 je stanovena na 1,75 × Z bodu, pro nositele výkonů
D1, D2a D3 je stanovena na 1,96 × Z bodu.
Základní minutová sazba osobních nákladů
je pro účely výpočtu počtu bodů výkonu násobena příslušným mzdovým indexem uvedeným v této kapitole.“
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Z je zde koeficient inflace, kterým bude pro
rok 2021 valorizována minutová režijní sazba v kapitole 7 SZV.
n Sjezd ČLK na základě stanoviska OS
ČLK Prostějov vyzývá k jednotnému postupu ČLK a všech sdružení privátních
lékařů k důrazné akci. Úhrady i plat se
zvyšují neadekvátně. Zanikají ordinace
a klesá zájem nastupující generace lékařů
pracovat v privátní sféře. Hrozí přebírání
praxí řetězci.
n Sjezd ČLK trvá na plné úhradě nákladů na
e-recepty, e-neschopenky a EET (elektronizace zdravotnictví) od České republiky.
n Sjezd ČLK žádá ministra zdravotnictví
neprodleně řešit a vyřešit problémy s nedostatkem léků. Situaci způsobuje přeprodej
léků a nedostatečné zásoby v nemocnicích
z nedostatku financí v nemocnicích. Tato
situace přímo ohrožuje péči lege artis.
n Sjezd ČLK požaduje změnu úhrad zdravotní péče. Současné úhradové vzorce jsou
založeny na počtu unicitních ošetřených
rodných čísel a historických koeficientů.
Úhrada podle počtu ošetřených a podle diagnóz na základě seznamu výkonů jako ceníku naší práce by byla spravedlivější.

Sjezd ČLK ukládá představenstvu ČLK
v časopise Tempus medicorum zveřejnit,
které zdravotní pojišťovny splnily zdravotně pojistný plán. Tato informace pomůže
lékařům při odvolávání se vůči regulacím od
zdravotních pojišťoven.
n Sjezd ČLK upozorňuje na porušování
zákona č. 95/2004 Sb. spočívající v tom,
že cizinci bez aprobační zkoušky pracují
v některých zdravotnických zařízeních samostatně bez přímého odborného vedení.
n

Cizinec, který vystudoval lékařskou fakultu
mimo EU, nemůže bez aprobační zkoušky
vykonávat lékařské povolání. ČLK vyzývá
Ministerstvo zdravotnictví ČR ke spolupráci při zajišťování bezpečnosti pacientů
a žádá, aby ministerstvo průběžně v intervalu jedenkrát za měsíc předávalo České
lékařské komoře jmenný seznam cizinců,
kterým v daném kalendářním měsíci udělilo povolení k výkonu odborné praxe podle
§ 36 zákona č. 95/2004 Sb. se specifikací,

Inzerce

Hledáme gastroenterologa

Sníte o nové ordinaci
zařízené podle vás?

Ordinace bez investic s nulovým rizikem, přesto podle vašich představ
EUC KLINIKA PRAHA – KARTOUZSKÁ PŘIJME ZKUŠENÉHO GASTROENTEROLOGA DO AMBULANTNÍHO PROVOZU.
Nabízíme podmínky, které kombinují výhody zaměstnání s mírou autonomie soukromého lékaře. V řadě věcí vám
ponecháme svobodu. Můžete si vybrat své spolupracovníky, novou ordinaci vám zařídíme podle vašich představ
a dáme vám prostor vybudovat naše gastroenterologické oddělení. A jako zaměstnanec budete mít jistotu
dobrého příjmu, řadu beneﬁtů a minimum starostí s provozem ordinace.
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mezi poskytovateli zdravotních služeb a pojišťovnami na dobu neurčitou. Tyto smlouvy
mohou být vypověditelné pouze ze závažných
taxativně vyjmenovaných důvodů.
n Sjezd ČLK odmítá možnost bezdůvodného
ukončování platnosti smluv soukromých lékařů se zdravotními pojišťovnami na základě
svévole a libovůle zaměstnanců zdravotních
pojišťoven. Výklad, že lze takto postupovat,
považuje sjezd za protiústavní, zasahující do
práva na podnikání a do dříve nabytých práv.
n Sjezd ČLK požaduje zrušení matematických automatických regulací úhrady zdravotních služeb, které zdravotní pojišťovny uplatňují vůči poskytovatelům zdravotních služeb.
Účelné čerpání zdravotní péče musí zajistit
revizní systémy pojišťoven, které v současnosti prakticky nefungují.
n Sjezd ČLK odmítá snahy ministra zdravotnictví o omezení kompetencí České lékařské
komory a o politické zasahování do nezávislosti profesní lékařské samosprávy.
n Sjezd ČLK vyslovuje nespokojenost
s prací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jím vedeného ministerstva, které
neřeší zásadní problémy českého zdravotnictví, kterými jsou: nezajištěné financování, personální devastace, porušování platných právních předpisů, zejména zákoníku práce, nelegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek, zhoršující se dostupnost
zdravotní péče pro pacienty, a to včetně
stále častější nedostupnosti běžných léků.
Česká lékařská komora znovu nabízí svoji
součinnost ministrovi zdravotnictví při
řešení těchto problémů a vyzývá ho, aby se
přestal věnovat mediálně atraktivním, ale
ve skutečnosti podružným tématům, kdy
činnost ministerstva nezlepšuje kvalitu,
dostupnost a bezpečnost zdravotní péče,
ale zvyšuje administrativní zatížení lékařů a ekonomicky zatěžuje poskytovatele
zdravotních služeb.
n Sjezd ČLK požaduje každoroční zvyšování
platů a mezd lékařů pracujících v nemocnicích a léčebnách, a to nejméně o 10 %. Sjezd
ČLK považuje vládou schválené zvýšení tarifních platů o 1500 Kč od ledna 2020 za pro
lékaře zcela nedostatečné. Sjezd ČLK nesouhlasí s platovou nivelizací, kterou prosazuje
vláda.
n Sjezd ČLK konstatuje, že minulé vlády i ta
současná nezodpovědně zanedbaly nápravu
hrozícího rychlého zhoršení demografického
vývoje lékařského personálu ve zdravotnictví. Tímto zanedbáním došlo k současnému
výraznému zhoršení kvality a dostupnosti
zdravotní péče.

Sjezd ČLK vyzývá současnou a budoucí vlády,
aby urychleně tuto velmi nepříznivou situaci
začaly řešit.
n Sjezd ČLK upozorňuje na stále neuspokojivý stav specializačního vzdělávání lékařů
a varuje před aktivitami Ministerstva zdravotnictví i některých odborných společností,
jejichž cílem je další zbytečné komplikování
specializačního vzdělávání a účelové prodlužování a prodražování specializační přípravy
pro mladé lékaře. Čím větší povinnosti bude
stát lékařům ve specializační přípravě ukládat, tím větší část mladých lékařů odejde do
zahraničí bezprostředně po promoci a vůbec
nezačne pracovat v českém zdravotnictví.
ČLK zásadně nesouhlasí s tím, aby mladí lékaři měli povinnost spolufinancovat svoji specializační přípravu. Lékaři s odbornou způsobilostí pracují jako zaměstnanci a mají nárok
na odměnu za práci tak, jako zaměstnanci
v jakýchkoliv jiných profesích. ČLK souhlasí s využíváním pouze pozitivních pobídek
ke stabilizaci lékařů v určitých regionech či
u určitých zaměstnavatelů na základě jejich
svobodné vůle.
n Sjezd ČLK nesouhlasí s textem „Otevřeného dopisu Koalice soukromých lékařů (KSL)
a Sdružení soukromých gynekologů (SSG)
premiérovi k současným aktivitám zdravotnických odborů a takzvaného krizového
štábu“ ze dne 11. září 2019, podepsaným lékaři Petrem Šonkou, Romanem Šmuclerem,
Zorjanem Jojkem, Ilonou Hülleovou a Vladimírem Dvořákem. Sjezd ČLK považuje text
dopisu za projev nekolegiality, která ve svém
konečném důsledku poškozuje celý lékařský
stav. Sjezd ČLK vyzývá všechna lékařská sdružení, aby se zdržela obdobných projevů, které
jsou snahou upřednostnit zájmy a projev
vlastní nad zájmy lékařského stavu jako celku.
n Sjezd ČLK požaduje pravidelnou valorizaci
ceny práce nositelů výkonů v Seznamu zdravotních výkonů.
n Sjezd ČLK vyzývá vedení Sdružení soukromých gynekologů, Sdružení ambulantních
specialistů, Sdružení praktických lékařů,
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
a ostatní organizace účastnící se dohodovacího řízení ke spolupráci a koordinaci postupu
s ČLK při dohodovacím řízení pro rok 2021.
n Sjezd ČLK zavazuje právní kancelář ČLK
vypracovat návrh novely zákona o zdravotních
službách, který umožní vyžadovat od poskytovatelů zdravotních služeb zdravotnickou
dokumentaci v rámci plnění kompetencí ČLK,
a ukládá představenstvu ČLK iniciovat předložení této novely poslancům Parlamentu ČR.
Hlasování o Usnesení: 219/17/8

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2019

Inzerce ▼

který konkrétní odstavec tohoto ustanovení
§ 36 byl u každého z těchto cizinců aplikován. ČLK dále žádá, aby tento seznam obsahoval vždy název poskytovatele zdravotních
služeb se specifikací konkrétního pracoviště (nemocnice a oddělení), kde je odborná
praxe vykonávána, a u každého z cizinců
vždy jméno lékaře, jenž u něho vykonává
přímé odborné vedení. ČLK současně žádá
o jmenný seznam školitelů, kteří se na daném pracovišti (nemocnice a oddělení) věnují lékařům s odbornou způsobilostí.
n Sjezd ČLK podporuje přijetí zákona o léčitelích a zásadně nesouhlasí s tím, aby byla
činnost léčitelů regulována v režimu zákona
o zdravotních službách, což by vzbuzovalo
klamný dojem, že léčitelé jsou zdravotnickými pracovníky.
n Sjezd ČLK nesouhlasí s přesuny kompetencí z lékařů na jiné zdravotníky, pokud
tyto změny nejsou motivovány prospěchem
pacienta a odbornými důvody, ale snahou
ušetřit na pacientech. Jakýkoliv přesun kompetencí musí být vždy spojen s přesunem
odpovědnosti. ČLK připomíná, že lékaři jsou
nejvíce kvalifikovanými zdravotnickými odborníky a že přesun jakýchkoliv kompetencí
na méně kvalifikované odborníky zvyšuje riziko poklesu kvality a bezpečnosti zdravotní
péče o pacienty.
n ČLK varuje občany, že systematické porušování zákoníku práce, ke kterému dochází
v nemocnicích, ohrožuje bezpečnost pacientů
obdobně jako nelegální práce cizinců bez
aprobačních zkoušek. Ministerstva zdravotnictví ČR i práce a sociálních věcí ČR svojí nečinností tyto nezákonné praktiky podporují.
n Sjezd ČLK požaduje, aby v případě, že budou vytvořeny klinické doporučené postupy, byla zajištěna a právně garantována plná
úhrada těchto postupů ze zdravotního pojištění. Nelze připustit, aby lékař byl zavázán
k postupům, jejichž úhrada mu přitom není
garantována.
n Sjezd ČLK vyzývá soukromé lékaře, aby
udělili ČLK-o.s. plnou moc k svému zastupování v dohodovacích řízeních.
n Sjezd ČLK vyzývá organizace lékařů sdružené v tzv. Koalici soukromých lékařů, aby
kolegiálně podporovaly trvalou snahu České
lékařské komory o zlepšení profesních a pracovních podmínek všech lékařů.
n Sjezd ČLK vyzývá ministra zdravotnictví,
aby bez zbytečného odkladu splnil svoji zákonnou povinnost a vydal vyhlášku o rámcových smlouvách, jejíž text bude respektovat
výsledky dohodovacího řízení, které skončilo
již před rokem. ČLK trvá na zachování smluv
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Zpráva Revizní komise ČLK
Revizní komise České lékařské komory jako každoročně přiložila k psané zprávě pro delegáty sjezdu přehled
stížností přidělených do jednotlivých RK OS k porovnání. Počet stížností se od roku 2015 téměř nemění.
Řešením je vyžádání písemného souhlasu
poškozeného nebo jím poskytnutá dokumentace.
RK ČLK doporučuje (opakovaně) všem lékařům zkontrolovat a aktualizovat údaje vedené
o nich v registru ČLK a současně apeluje na
předsedy OS ČLK, aby dohlíželi na práci svých
sekretářek především při vedení registru lékařů.
Povinné členství lékaře v ČLK – bez členství
v ČLK nesmí lékař na území ČR léčit.
Cizinci ze zemí mimo EU nemohou pracovat bez složení aprobační zkoušky bez trvalého
dozoru, jsou na úrovni medika. Současně nejsou
oprávněni používat titul MUDr.

Kontrolní činnost
Stížnostní agenda

Za rok 2018 bylo registrováno 1184 (resp.
1648) stížností, z toho bylo 1106 postoupeno
k řešení okresním disciplinárním orgánům.
Pověření členové RK ČLK odmítli 373 stížností
(asi 33 %). K 17. 10. 2019 bylo zaregistrováno 944
(resp. 1151) stížností, odmítnuto 297.
Pro častější změny pracoviště lékaře či jeho
působení na více pracovištích se zvyšují problémy s přidělováním kauz na příslušná OS ČLK.
RK přiděluje stížnosti do okresu podle místa
registrace lékaře v době, kdy se údajný skutek
měl stát. Je možnost zažádat o delegaci kauzy
(z důvodu vhodnosti či podjatosti). V roce 2018
bylo žádáno o delegaci kauzy ve 41 případech,
z toho ve 28 případech bylo vyhověno, do 17. 10.
2019 bylo zažádáno o delegaci ve 26 případech,
z toho v 19 bylo vyhověno.
Členové RK ČLK se účastní jednání nezávislých odborných komisí (NOK). V roce 2018
bylo projednáno 15 případů, 4 byly zhodnoceny
jako postup non lege artis. Do 17. 10. 2019 bylo
NOK 9krát, z toho 3 případy non lege artis.
Problémy se získáváním zdravotnické dokumentace:
ČLK má právo nahlížet do ZD podle zákona
č. 372/2011Sb., § 51, odst. 4 a § 64, odst. 2, písm.
d) a podle právního výkladu ČLK a legislativní
rady vlády. Dále dle zákona č. 220/1991Sb. –
uplatňování disciplinární pravomoci. Současné
vedení Ministerstva zdravotnictví však tento
výklad nepodporuje a přístup k dokumentaci
je těžší.
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Kontrola ekonomiky a hospodaření ČLK
probíhala průběžně v součinnosti s ekonomickým oddělením ČLK v Olomouci.
Výraznou pozornost věnuje RK ČLK výběru
členských příspěvků včetně dlužných částek za
předchozí roky. Příspěvky mají být zaplaceny do
1. 3. běžného roku. K 30. 9. 2019 nebyly členské
příspěvky za rok 2019 (termín do 1. 3. 2019) vybrány ve výši 6 647 596 Kč (!), za léta 2016–2018
celkem ve výši 2 112 710 Kč. Neplatiči členských
příspěvků jsou nejdříve řešeni zahájením disciplinárního řízení a uložením disciplinárního
opatření pro neplnění povinností člena ČLK, až
poté je řešeno právní cestou.
RK apeluje na představenstva OS ČLK, aby
urychleně podala návrh na zahájení disciplinárního řízení proti neplatičům.

Delegátům XXXIV. sjezdu ČLK bylo jako
každoročně předloženo písemné porovnání
hospodaření jednotlivých OS ČLK srovnaných podle počtu členů, s vyčíslením nákladů
za jednotlivé položky i s přepočtem na jednoho člena pro porovnání efektivity hospodaření jednotlivých okresů. RK ČLK apeluje
na představenstva jednotlivých OS ČLK, aby
spíše než by platila některé zbytečně vysoké
náklady (např. nájemné kanceláře apod.), by
měla adekvátně ohodnotit práci funkcionářů OS ČLK či jinak z příspěvků svých členů
podpořit např. lékaře seniory. Z přiloženého
přehledu si mohou lékaři učinit představu
o tom, zda právě jejich OS ČLK nakládá se
svěřenými finančními prostředky hospodárně
či nikoliv.
Opakujeme, že zatímco centrální orgány
komory zajišťují veškerou svoji činnost včetně
právního servisu pro všechny lékaře a vydávání časopisu Tempus medicorum za zhruba 40 % vybraných členských příspěvků, pak
60 % z peněz, které členové komory platí na
příspěvcích, zůstává okresním sdružením na
jejich činnost. Efektivita vynakládání těchto
finančních prostředků musí podléhat stejné
kontrole, jaké podléhá hospodaření centrálních
orgánů komory.
RK apeluje na předsedy OS ČLK, aby včas
a správně zasílali do centra zápisy ze shromáždění členů OS i s výsledky voleb (jména i počet
hlasů) podle Volebního řádu S2.
RK ČLK děkuje oběma kancelářím ČLK
(v Praze i v Olomouci), především však děkuje
za práci (často nevděčnou) členům revizních
komisí okresních sdružení ČLK.

Revizní komise ČLK
pracovala ve složení:

Členové zvolení za Čechy:
MUDr. Jana Vedralová (předsedkyně),
MUDr. Hana Čejková, MUDr. Hana Vejvarová (skonala 9/2019), MUDr. Zdeněk
Rybář, MUDr. Tomáš Sýkora.
Členové zvolení za Moravu:
prim. MUDr. Mgr. Ivana Kohnová (místopředsedkyně), prim. MUDr. Renata
Gaillyová, Ph.D., MUDr. Ivo Janáček,
MUDr. František Řezník.
MUDr. Jana Vedralová, předsedkyně RK ČLK
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Zpráva Čestné rady ČLK

V období od listopadu 2018 do října 2019 jednala Čestná rada ČLK na jedenácti řádných zasedáních,
deseti dvoudenních a jednom jednodenním. Zasedání se konala pravidelně každý měsíc (kromě
srpna). Šestkrát byla zasedání v kanceláři ČLK v Praze, čtyřikrát v Olomouci. V květnu 2019
(10.–11. 5. 2019) se konalo zasedání Čestné rady ČLK v Kroměříži a bylo spojeno s pravidelným,
již devátým Mezikrajským seminářem pro členy revizních komisí a čestných rad. Seminář s názvem
„Problematika disciplinární činnosti v ČLK“ byl zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání lékařů.
Semináře se zúčastnilo 12 členů disciplinárních orgánů ze 7 okresních sdružení ČLK.

Kromě svých pravidelných zasedání se
členové Čestné rady ČLK zúčastnili XXXIII.
řádného sjezdu ČLK (10.–11. 11. 2018) v Praze,
pasování Rytíře českého lékařského stavu,
které proběhlo dne 14. 3. 2019, a pravidelného
pracovního dne „Setkání administrativních
pracovníků ČLK“ 21. 5. 2019 v Praze. Byly
připraveny dva příspěvky do Tempus medicorum.
XXXIII. sjezd ČLK byl pro Čestnou radu
ČLK sjezdem volebním. Složení Čestné rady se
změnilo příchodem nové členky MUDr. Lenky Doležalové z OS ČLK Brno-město, zvolené do čestné rady za oblast Moravy a Slezska.
Na svých jedenácti zasedáních řešila
Čestná rada ČLK celkem 322 kauz (věcí,
případů). Celkem 310 kauz bylo projednáno v režimu pléna, 12 kauz bylo řešeno jako
disciplinární řízení před Čestnou radou ČLK,
dřívější senátní řízení.
Nově přijatých kauz bylo 287 (262 námitek, 7 odvolání a 18 kauz předaných z OS
ČLK). Opakovaně řešených kauz bylo 23.
Jako disciplinární orgán druhého stupně
řešila Čestná rada ČLK 313 kauz (310 námitek
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+ 3 jednání před čestnou radou – bývalé druhostupňové senáty), a to na základě námitky,
odvolání nebo z moci úřední (ex offo).
Při projednávání 310 námitek bylo ve 193
(62 %) kauzách rozhodnutí disciplinárních
orgánů OS ČLK potvrzeno a v 74 (24 %) případech bylo rozhodnutí disciplinárních orgánů OS ČLK zrušeno a věc vrácena k novému
projednání. Ve dvou kauzách bylo řízení delegováno na jiné OS ČLK. V šesti kauzách bylo
řízení o stížnosti zastaveno, neboť námitka
byla podána opožděně. Ve dvou případech
byl vyžádán posudek oborové komise Vědecké rady ČLK nebo jeho doplnění. Ve dvou
kauzách byl vyslechnut člen oborové komise
Vědecké rady ČLK v přítomnosti disciplinárně obviněných lékařů, v 18 případech byla
vyžádána zdravotnická dokumentace.
V rámci tří odvolacích řízení, jedenkrát
po odvolání pověřeného člena Revizní komise
OS ČLK, Čestná rada ČLK potvrdila všechna
tři rozhodnutí čestných rad OS ČLK.
V první instanci řešila Čestná rada ČLK
devět kauz. Ve dvou případech byl lékař nevinen, ve třech případech bylo upuštěno od
disciplinárního opatření, dvakrát byla uložena pokuta (ve výši 5000 Kč, 10 000 Kč),
jedenkrát bylo uloženo podmíněné vyloučení
z ČLK se zkušební dobou jednoho roku a jedenkrát bylo řízení odročeno na neurčito,
protože disciplinárně obviněný lékař vystoupil z ČLK.
Byly projednány čtyři žádosti o zahlazení
disciplinárního opatření, tři byly kladně posouzeny, jedna nebyla doporučena.
Při hodnocení sledovaného období lze
konstatovat, že počet projednávaných kauz
byl přibližně stejný (315/322), jakož i počet
námitek (265/262) a odvolání. Disciplinární
řízení před Čestnou radou ČLK se navýšila
pouze o jeden případ (z 11 na 12).
Počet zrušovacích rozhodnutí tvořil
pouze jednu čtvrtinu všech rozhodnutí na
okresní úrovni, což lze považovat za velmi
dobrý výsledek disciplinární činnosti ČLK.

Spolupráce s okresními disciplinárními orgány je všeobecně dobrá.
Úroveň disciplinární činnosti ČLK na
všech stupních je závislá na pečlivosti a osobním nasazení každého jednotlivého pověřeného člena disciplinárního orgánu. Správné
a zodpovědné rozhodování revizních komisí
a čestných rad ČLK chrání naši profesionální
čest a udržuje prestiž našeho krásného a svobodného povolání.
Mezikrajské semináře, ze kterých se
v průběhu devíti let stalo přínosné setkání
okresních a centrálních disciplinárních orgánů, si udržují svou dobrou úroveň a jsou přínosné pro všechny zúčastněné. Tato setkání
disciplinárních orgánů podporují vzájemnou
komunikaci a přispívají k dobré úrovni disciplinární činnosti v ČLK.
Čestná rada ČLK děkuje všem spolupracovníkům z okresních a centrálních orgánů
ČLK, jakož i právní kanceláři a všem administrativním složkám za dobrou a korektní
spolupráci.

Složení Čestné rady ČLK:

Předseda: prof. MUDr. Richard Škába,
CSc., místopředseda: MUDr. František
Liška
členové: MUDr. Michal Bambas, MUDr.
Lenka Doležalová, MUDr. Jiří Dostál,
MUDr. Ladislav Douda, MUDr. Václav
Mazáč, MUDr. Bohumil Tureček, MUDr.
Lenka Ťoukálková
Kancelář Čestné rady ČLK sídlí v Praze 5,
Lékařská 291/2, PSČ 150 06
e-mail: cestnarada@clkcr.cz
Ředitel kanceláře: MUDr. Tomáš Merhaut, odborný a vědecký pracovník: JUDr.
Helena Krejčíková, Ph.D., sekretářky: Pavla Zimová, Pavla Hloušková, Ilona Pokorná.
Čestná rada a Revizní komise mají společnou kancelář a sekretářky.
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.,
předseda Čestné rady ČLK
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Zpráva Vědecké rady ČLK
Vědecká rada zaujímá nezastupitelné postavení v organizaci České lékařské komory, přičemž
převážně funguje jako poradní orgán představenstva ČLK s cílem zaujímat odborná stanoviska
v medicínské oblasti. Rovněž nelze opomenout zcela zásadní činnost, kterou je posuzování postupů
lékařů, jejímž výsledkem jsou odborné posudky VR ČLK, které zpravidla slouží jako podklad pro
právní obranu lékaře. Oborové komise Vědecké rady ČLK rovněž přezkušují lékaře v případech,
kdy nesplňují podmínky pro získání licence k výkonu vedoucího lékaře a primáře.
Přehled žadatelů a počtu odborných posudků VR ČLK
za období 1. 1.–31. 12. 2018
počet

ukončené

u žádosti
více než 1 OP

postup lékařů
lege artis

postup lékařů
non lege artis

ZRUŠENO

OS

66

66

5

45

16

5

ČR

3

3

2

1

RK

1

1

13

13

9

2

V roce 2019 zasedala Vědecká rada ČLK
celkem šestkrát. Celostátní setkání zástupců oborových komisí VR ČLK se konalo dne
20. června v sále hotelu Golf. Tohoto zasedání se zúčastnili Mgr. Podhrázký, ředitel
odboru vědy a lékařských povolání MZ ČR,
prof. Dušek, ředitel ÚZIS, a další hosté.
Vědecká rada ČLK projednávala v tomto roce mimo jiné následující stanoviska:
n Pravidla pro preskripci léků – VR ČLK
projednávala návrh doporučení k předepisování léčiv prostřednictvím internetu
v případech, kdy lékař pacienta fyzicky
nevyšetří. Stanovisko nebylo schváleno.
n Stanovisko k problematice Národního
registru léčby uživatelů drog, včetně alkoholu, tabáku a gamblingu.
n Stanovisko k problematice zdravotnické
dokumentace vedené lékaři v předatestač-
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ní přípravě – Vědecká rada projednávala
stanovisko při vedení, resp. zápisech do
zdravotnické dokumentace neatestovanými lékaři. Stanovisko nebylo schváleno.
n Stanovisko k potvrzování omluvných listů žáků – VR ČLK vyjádřilo své stanovisko
k problematice omluvenek, kdy školská
zařízení autoritativně stanoví podmínku
omluvení žáka potvrzením lékaře.
Vědecká rada ČLK se pravidelně vyjadřuje v rámci připomínkových řízení
k jednotlivým změnám a návrhům legislativy, jež zasahuje do oblasti zdravotnictví.
VR ČLK rovněž vydává akreditace školicích pracovišť, jež jsou oprávněna školit
lékaře, kteří žádají o vydání funkčních licencí v souladu se Stavovským předpisem
č. 12 – Funkční licence ČLK. V tomto roce,
v období od 1. 1. do 31. 10. 2019, vydala VR
ČLK celkem 13 akreditací školicích pracovišť a 32 licencí školitelů. V uvedeném období vydala VR ČLK celkem 113 funkčních
licencí žadatelům, kteří splnili podmínky
pro jejich vydání.
V tomto roce přezkoušely oborové
komise VR ČLK celkem 19 lékařů, kteří
žádali o vydání licence pro výkon funkce
vedoucího lékaře a primáře dle Stavovského předpisu č. 11 – Licenční řád ČLK.
V tabulce uvádím přehled posudkové
činnosti VR ČLK, která patří mezi stěžejní činnosti VR ČLK. Pro úplnost připomínám, že každý člen ČLK má možnost

1
2

požádat prezidenta ČLK v rámci ochrany
své profesní cti o posouzení svého postupu
příslušnou oborovou komisí ČLK, která
v jednotlivém případě vypracuje odborný
posudek s posudkovým závěrem.
Závěrem si dovolím poděkovat všem
členům Vědecké rady ČLK a jednotlivých
oborových komisí VR ČLK za jejich dosavadní práci.
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., předseda VR ČLK

NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU,
PRAHA 1
přijme:

❱ lékař se specializovanou
způsobilostí RDG
❱ lékař se specializovanou
způsobilostí z psychiatrie, úv. 0,2
nabízíme:
❱ příjemné, kulturně-historické prostředí
v centru Prahy
❱ práce v akreditovaném zdr. zařízení
s moderními přístroji
❱ parkování v areálu nemocnice
❱ velmi dobré platové podmínky
❱ pro mimopražské služební byt
❱ kvalitní stravování (obědy, večeře)
v ceně 25Kč
❱ výhody z kolektivní smlouvy (20 hodin volna
navíc, penzijní připojištění, 2x ročně příspěvek
na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.)
❱ odborný i osobní růst a další vzdělávání
kurzy, semináře, odborné konference aj.)
Kontakt, info:
Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM,
tel.: 222801370, mail: yvona.vlckova@nnfp.cz,
www.nnfp.cz
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Inzerce ▲

Lékař

Inzerce ▼

Žadatelé

S LÁSKOU VÍCE DAT
V NAŠICH NOVÝCH TARIFECH
Poskládejte si svůj nový tarif přesně podle sebe a nastavte si tolik volání,
SMS a dat, kolik potřebujete – od 1,5 GB až po neomezeně. A kdybyste
si ho v budoucnu chtěli ještě vylepšit, tak s námi kdykoli můžete.
t-mobile.cz/novetarify

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2019

15

TEMPUS

MEDICORUM

Zpráva právní kanceláře ČLK
V roce 2019 bylo k 1. říjnu právní kanceláři ČLK předáno k vyřízení celkem 2308 písemných podnětů.
Za celý rok 2018 jich bylo 2478 a například v roce 2002 pouze 1083. Lze tedy sledovat stoupající
trend, oproti stavu před patnácti lety prakticky dvojnásobný.
Možnosti telefonické právní konzultace s právníkem ČLK využívá denně
20–30 lékařů členů ČLK s tím, že intenzita
telefonických konzultací kolísá v závislosti
na existenci aktuálního problému, který je
třeba ze strany lékařů řešit (právní úprava podle zákona č. 372/2011 Sb. a 89/2012
Sb., ukončení smluv se zdravotními pojišťovnami, potvrzení, vyvrácení, upřesnění
či posouzení informací získaných z médií,
dotazy týkající se podivných praktik inzertních firem, problematika převodu lékařské
praxe z fyzické osoby na právnickou a s tím
spojená tematika výběrových řízení, rostoucí
počet trestních oznámení či žalob na lékaře,
problematika specializačního vzdělávání
lékařů a kvalifikačních dohod, řešení sporů
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,
3 000
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Písemné podněty předané právní kanceláři ČLK

2 500

2 000

1 500

1 000

2 308

2 478

2 245

2 257

2 162

2 084

1 939

2 736

1 381

1 541

1 163

1 138

1 096

1 596

1 592

1 351

1 062

500

1 083

počet podnětů

Přibližně 3/5 písemných podnětů tvořily
dotazy lékařů členů ČLK týkající se konkrétní právní problematiky s tím, že naprosto
nejčastěji se dotazy týkaly právní úpravy
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách (práva a povinnosti ve vztahu lékař
a pacient, povinná mlčenlivost, zdravotnická
dokumentace, informovaný souhlas, péče
o nezletilé apod.), dále pak smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, pracovněprávní problematiky, trestněprávní problematiky, problematiky specializačního
vzdělávání lékařů, problematiky praktik
inzertních firem, posuzování smluv či kvalifikačních dohod apod. Velká část dotazů
směřovala k praktikám podezřelých inzertních firem, jejichž oběťmi se stává čím dál
více lékařů. Množství dotazů směřovalo
také na právní úpravu v podobě nařízení
EU č. 2016/679 – tzv. GDPR, pokračující
problematiku e-receptů atd. V ostatních
případech se jednalo o podněty ze strany
orgánů ČLK – představenstva, prezidenta,
Revizní komise, Čestné rady, orgánů OSL
ČLK, dále o korespondenci ze strany Policie
ČR, soudů, Ministerstva zdravotnictví ČR
a dalších institucí. Na každý písemný podnět je vypracována příslušným právníkem
ČLK písemná odpověď.

poskytování informací státním orgánům
a s tím spojené nahlížení do zdravotnické
dokumentace, informace související s nařízením EU č. 2016/679, e-recepty atd.).
Služby tísňové linky první právní pomoci využije týdně zhruba 15 lékařů. Rychlou právní pomoc právní kanceláře ČLK lze
využívat v případech, kdy je zde nebezpečí
z prodlení a lékař potřebuje neprodleně získat příslušnou informaci, aby věděl, jak má
v dané situaci nadále jednat.
Pokud není možné řešit právní problém
lékaře telefonicky, popřípadě písemně, nebo
si to lékař člen ČLK výslovně přeje, je sjednána osobní konzultace s konkrétním právníkem ČLK. Měsíčně je poskytnuto interními
právníky ČLK zhruba 10 osobních konzultací. Využívána je možnost osobní konzultace
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rovněž v kanceláři ČLK v Olomouci, kterou
mohou po předchozí domluvě s Mgr. Valáškem využívat členové ČLK pracující především na Moravě v případě, že je tato osobní
konzultace žádoucí. Tyto konzultace ušetří
čas a výdaje lékařům tím, že nemusí cestovat
do vzdálenější kanceláře ČLK v Praze.
Právníci ČLK se pravidelně jednou měsíčně účastní zasedání Čestné rady ČLK
s tím, že právní kancelář ČLK pravidelně
připravuje z právního hlediska podklady ke
všem jednáním Čestné rady ČLK a následně
vypracovává rozhodnutí.
Právníci ČLK se pravidelně účastní
zasedání představenstva ČLK a porady
předsedů OSL ČLK.
Na základě rozhodnutí prezidenta
ČLK se právníci ČLK osobně účastní dalších jednání, zejména dohodovacích řízení o hodnotě bodu a výši úhrad zdravotní
péče, s obchodními partnery ČLK, připravují a kontrolují návrhy smluv, které ČLK
uzavírá.
Právníci ČLK pravidelně jednou měsíčně přispívají do časopisu Tempus
medicorum články týkajícími se aktuální
právní problematiky. Vedle toho v časopise informují členy ČLK o všech důležitých
legislativních změnách, které se vztahují
k výkonu povolání lékaře. Rovněž připravují
podklady k dalším článkům v tomto časopise
pro ostatní přispěvatele.
Právní kancelář ČLK reviduje smlouvy,
které ČLK uzavírá s dalšími subjekty, a v případě potřeby se účastní jednání o obsahu
těchto smluv.
Na pokyn prezidenta ČLK právní kancelář zajišťuje bezplatné právní zastoupení
a poskytuje bezplatné právní služby členům
ČLK v tzv. „precedentních věcech“, jejichž
výsledek může mít význam i pro ostatní lékaře. V letošním roce však žádný nový precedentní případ nevznikl. Ve všech ostatních soudních řízeních týkajících se výkonu
lékařského povolání, zejména v případech
trestního stíhání lékařů, kterých rapidně
přibývá, ale i v případech žalob o náhradu
škody a ochranu osobnosti, poskytuje právní
kancelář ČLK příslušnému lékaři, popřípadě
též jeho advokátovi, permanentní konzultativní právní podporu a všechny případy, kdy
člen ČLK o tuto podporu požádal, sleduje od
počátku až do konce.
Právní kancelář ČLK dále zajišťuje vymáhání neuhrazených členských příspěvků
soudní cestou. V roce 2019 šlo celkem o 16
kauz. Soudy nadále rozhodují ve prospěch
ČLK.
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Právní kancelář ČLK dále pokračuje
prostřednictvím soudního exekutora s vymáháním neuhrazených pokut udělených
čestnými radami okresních sdružení, případně čestnou radou komory. Případy bývají rovněž rozhodovány ve prospěch ČLK
a v řadě z nich již skutečně došlo k uhrazení dlužných pokut ze strany obviněných
lékařů.
V roce 2019 právní kancelář ČLK připravila připomínky a pozměňovací návrhy
k dalším právním předpisům a novelám
předloženým zákonodárnými orgány ČR,
kdy v tomto roce šlo především o úhradovou vyhlášku, Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, novelu zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zasahující do smluv mezi poskytovateli
zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, novelu zákona č. 95/2004 Sb., týkající
se financování specializačního vzdělávání
prostřednictvím rezidenčních míst, novelu
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, týkající se
způsobu předepisování léčivých přípravků,
novely zákonů č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
a č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, návrh zákona o léčitelských službách,
návrh nového zákona o zdravotnických prostředcích.
Právní kancelář ČLK se pravidelně podílí na aktualizaci stavovských předpisů
a závazných stanovisek ČLK a na základě
podnětů členů ČLK připravuje potřebné
novelizace.
V červnu roku 2019 v Praze a říjnu roku
2019 v Olomouci proběhly za velkého zájmu členů ČLK dva právní semináře pro
členy ČLK, které byly zaměřeny na právní
aktuality pro lékaře. Právníci komory se
aktivně zúčastnili také konference komory
„Eutanazie – pro a proti“ včetně příspěvků
do sborníku z konference a konference na
téma „Informovaný souhlas“. Právní kancelář se rovněž účastnila 2. sjezdu Sekce
mladých lékařů ČLK dne 1. června 2019.
V září 2019 zahájila právní kancelář ČLK již
8. ročník Univerzity medicínského práva,
což je projekt zaměřený na praktické právní
školení lékařů v této oblasti. I pro letošní
ročník byla kapacita zcela naplněna, přihlášení posluchači budou absolvovat celkem 10
lekcí. S ohledem na pokračující velký zájem
lékařů o zařazení do Univerzity medicínského práva bylo nutno pořádat 8. ročník
opět v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce, a nikoli již v sídle komory, aby bylo

možno zařadit dvakrát více posluchačů,
než umožňuje dosavadní kapacita zasedací
místnosti v sídle komory. Ze závěrečného
anonymního testu spokojenosti posluchačů
s úrovní 7. ročníku vyplynulo kladné hodnocení. Vybraných šest lekcí bylo v průběhu
7. ročníku Univerzity medicínského práva
zvukově i obrazově natočeno a po zpracování bude k dispozici pro zájemce z řad
členů komory. Právní kancelář ČLK stále
aktualizuje knihovnu zdravotnické legislativy, která je všem lékařům dostupná na
webových stránkách ČLK.
Právní kancelář ČLK rovněž poskytla
analýzu úhradových dodatků ke smlouvám
o poskytování a úhradě zdravotních služeb
pro soukromé ambulantní poskytovatele
zdravotních služeb. Právní kancelář ČLK se
také účastnila v roli poradce v segmentu ambulantní specializované péče dohodovacího
řízení o nové vyhlášce o rámcových smlouvách mezi poskytovateli zdravotních služeb
a zdravotními pojišťovnami, iniciovaného
Ministerstvem zdravotnictví ČR. Ve většině
segmentů včetně primární péče a specializované ambulantní péče došlo k dohodě o textu
rámcových smluv, které se zásadně neliší od
smluv dosavadních, a zejména zachovávají
trvalý smluvní vztah, který byl dosud uzavřen
mezi některými zdravotními pojišťovnami
a poskytovateli zdravotních služeb. K vydání
nové vyhlášky o rámcových smlouvách přesto
dosud nedošlo, naopak Ministerstvo zdravotnictví navrhlo novelu zákona č. 48/1997
Sb., podle které by se rámcové smlouvy měly
zrušit a smlouvy by měly být ze zákona bezdůvodně vypověditelné v šestiměsíční výpovědní lhůtě. Proti této novele se postavila
naprostá většina poskytovatelů zdravotních
služeb a jejich profesních komor a spolků.
Jednání na Ministerstvu zdravotnictví se
zúčastnili i právníci komory a uplatnili zde
své připomínky, předtím předložené písemně. Náměstkyně ministra zdravotnictví poté
ujistila, že novela zákona v navrženém znění
předložena nebude.
V období od listopadu 2018 do října 2019
se na činnosti právní kanceláře po dobu
celého roku podílelo celkem osm právníků: JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek,
Mgr. Bc. Miloš Máca, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, Mgr. Daniel Valášek, MUDr. Mgr. Dita
Mlynářová, Mgr. Theodora Čáslavská a od
ledna 2019 rovněž JUDr. Silvie Kunertová.
Mgr. Theodora Čáslavská čerpá v současné
době mateřskou dovolenou.
JUDr. Jan Mach, advokát
ředitel právní kanceláře ČLK
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Zpráva oddělení vzdělávání ČLK

Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za
poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který transparentním a uživatelsky
jednoduchým způsobem systematizuje tuto oblast vzdělávání. Lékařům se tak každoročně nabízí
několik tisíc akcí, jejichž odborná úroveň a komerční nezávislost je u každé jednotlivé akce pečlivě
monitorována. Vzdělávat se mohou lékaři nejrůznějšími způsoby, od klasických konferencí, přes
teoretické a praktické vzdělávací kurzy až po elektronické formy vzdělávání, kterých stále přibývá.
za „režijní ceny“ nebo zcela zadarmo – např.
e-learning ČLK. I v roce 2019 se oblast celoživotního vzdělávání rozvíjela poměrně
výrazně.
V následujícím textu přinášíme stručné
ohlédnutí za hlavními milníky tohoto roku.

Systematizace celoživotního
vzdělávání

Česká lékařská komora se snaží, aby systém celoživotního vzdělávání lékařů byl úzce
svázán s výkonem lékařské profese. Dostupné jsou proto kurzy špičkových odborníků
prakticky ze všech oblastí medicíny, ale též
kurzy, které se vztahují k řadě souvisejících
oblastí – etiky, práva, komunikace, ale též
například ekonomiky.
Systém CŽV lékařů v České republice patří mezi nejpropracovanější a nejstabilnější
v Evropě. Na mezinárodních setkáních je šíře,
propracovanost, a hlavně funkčnost českého
systému velice pozitivně hodnocena.
Důležitou informací pro členy ČLK je též
skutečnost, že celý systém je plně finančně
soběstačný a není financován ze členských
poplatků. Hlavním finančním příjmem jsou
poplatky za registraci vzdělávacích akcí ze
strany třetích subjektů a prezentací komerčních firem na těchto akcích. Takto získané
příjmy jsou opět využity pro další vzdělávání
lékařů. Důležitou informací je též skutečnost, že poplatky za účast na kurzech organizovaných přímo ČLK jsou čistě na úrovni
nákladů těchto vzdělávacích akcí a zdaleka
nedosahují úrovně kurzů celoživotního
vzdělávání pořádaných jinými vzdělávacími
institucemi, kde běžná cena v současné době
přesahuje 1000 Kč. V tomto srovnání ČLK
nabízí lékařům možnost vzdělávat se pouze
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V posledních letech jsme pracovali na
tom, aby oblast celoživotního vzdělávání nebyla pouze souborem vzdělávacích kurzů, ale
též aby celoživotní vzdělávání bylo uceleným
systémem, jehož cílem je odborný růst lékaře. Pro každý obor, specializace nebo i dílčí
oblasti (např. právo, lékařská etika apod.)
jsme získali odborného garanta – předního
odborníka v daném oboru, který je odpovědný
za tvorbu klasických i e-learningových kurzů.
Nová koncepce vzdělávání je realizována od
roku 2015.

E-learning ČLK

V roce 2009 Česká lékařská komora spustila vlastní e-learningový portál. Cílem bylo
poskytnout lékařům nezávislý zdroj elektronického vzdělávání, který bude komerčně
zcela nezávislý a odborně garantovaný na té
nejvyšší úrovni. ČLK tak byla mezi prvními
lékařskými komorami ve světě, které tuto
formu vzdělávání lékařům nabídly přímo.
V současné době se vlastní e-learningový systém považuje mezi lékařskými komorami
za standard. V roce 2015 systém prošel zcela
zásadním upgradem – a to jak grafickým, tak
systémovým. Cílem bylo nabídnout lékařům
ještě pružnější a modernější systém vzdělávání, které by výhledově bylo možné propojit
např. s e-learningovými systémy lékařských
fakult nebo jiných organizací, a tak nabídku
elektronického vzdělávání ještě rozšířit.
Během roku 2019 byl připravován kompletně nový systém e-learningu a obecně elektronizace systému celoživotního vzdělávání
lékařů, který byl představen na sjezdu ČLK
2019.

Mimořádné akce a konference

Úspěšná tradice spojená s aktuálními
tématy, předními odborníky a osobnostmi
jak z České republiky, tak zahraniční. Pro
letošní podzim se připravovala v rámci tradice
konferencí Etika a komunikace v medicíně
konference s podtitulem Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech. Mezi mimořádné akce
patří též každoroční seminář Perspektivy
celoživotního vzdělávání lékařů, při jehož příležitosti se uděluje ocenění prezidenta ČLK
„Za mimořádný přínos v oblasti celoživotního
vzdělávání lékařů“. V letošním roce bylo toto
ocenění uděleno MUDr. Anně Zobanové.
Kromě klasických vzdělávacích akcí ČLK
též začala realizovat dlouhodobé kurzy. Jedná
se především o mimořádně úspěšnou Univerzitu medicínského práva, v letošním roce
probíhá již 8. ročník. Dále také probíhá opět
i Akademie lékařské angličtiny, která v září
pro velký úspěch mezi lékaři zahájila čtvrtý
semestr výuky.
V letošním roce byly kromě dalších pořádány i dvě mimořádné konference věnované problematice eutanazie a informovaného
souhlasu.

Edice celoživotního vzdělávání ČLK

Edice celoživotního vzdělávání ČLK
v současné době obsahuje řadu zajímavých
titulů, obvykle širších autorských. V letošním roce byl realizován 9. ročník konference
Etika a komunikace v medicíně s podtitulem
Technologické pokroky v medicíně – etické
a psychologické souvislosti.

Akademie postgraduální medicíny

ČLK od roku 2015 připravila pro lékaře
nový formát vzdělávání – Akademii postgraduální medicíny. Jedná se o projekt, který je
realizován ve spolupráci s nakladatelstvím
Mladá fronta. Jde o sérii odborných vzdělávacích konferencí zaměřených na speciální
otázky v různých oborech, na kterých vystupují přední odborníci v dané problematice.
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V tomto roce se uskutečnilo celkem 20
akcí v rámci Akademie postgraduální medicíny, např. Léčba bolesti, Nemocné tlusté střevo, Novinky v onkologii, Respirační
infekce a imunologicky podmíněné nemoci
v pneumologii a další.

Graf 1: Počet akcí přímo pořádaných ČLK

Časopis Postgraduální medicína

V kontextu rozšiřování vzdělávací nabídky kvalitního odborného vzdělávání lékařů
a spolupráce ČLK s nakladatelstvím Mladá
fronta byla vytvořena dohoda o společném
vydávání časopisu Postgraduální medicína,
který se stal oficiálním titulem celoživotního
vzdělávání lékařů. ČLK se podílí na přípravě odborného obsahu a zajišťuje propojenost s celým
systémem CŽV lékařů, který ČLK organizuje.
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Diplom celoživotního
vzdělávaní lékařů

Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
se v současné době stává důležitým dokumentem, který začínají vyžadovat zaměstnavatelé,
ale též některé pojišťovny. Důležitou skutečností je též „bonifikace“ držitelů diplomu
celoživotního vzdělávání.
V roce 2014 začala s bonifikacemi za
diplom celoživotního vzdělávání VZP,
poté se postupně zapojovaly i ostatní pojišťovny a v současnosti jsou tyto bonifikace přímo součástí úhradové vyhlášky.
Jedná se o vyjádření respektu k systému
CŽV ČLK, ale též podpory lékařů, kteří se
průběžně vzdělávají.

Graf 3: Počet úkonů při zařazování vzdělávací akce za 1 měsíc na 1 pracovníka

Vzdělávací akce

Nabídka vzdělávacích akcí nabízených
přímo ČLK se od 20 kurzů nabízených v roce
2006 zvýšila na zhruba 140 v současné době.
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Nabídka všech vzdělávacích akcí zařazených do registru akcí ČLK je na úrovni 4000
kurzů za rok. V jednom měsíci je průměrně
zařazováno 335 nových vzdělávacích akcí,
nabídka kurzů pro lékaře je tedy velice široká.
Zvyšující se počet akcí se odráží i v příjmech ČLK za tuto oblast. Graf 2 ilustruje
nárůst příjmů za oblast vzdělávání od roku
2006.
Zajímavým ukazatelem je i objem práce,
která narůstá s rozšiřující se agendou v oblasti
vzdělávání. Graf 3 ilustruje vývoj pracovních
úkonů při zařazování zpoplatněných vzdě-

lávacích akcí jedním pracovníkem oddělení
vzdělávání ČLK.

Spolupráce se zahraničím

Velmi podstatnou součástí činnosti ČLK
v oblasti organizace CŽV je spolupráce se
zahraničím. Jednak ve smyslu sledování aktuálních trendů a jejich implementace, v oblasti
hájení národních zájmů, zvláště na evropské
úrovni, jednak též v udržení kompatibility
systému s požadovaným evropským standardem. V oblasti udržení kompatibility a hájení
národních zájmů působí ČLK v některých

významných mezinárodních organizacích
aktivně – CPME – The Standing Committee of
European Doctors a v dalších, např. European
Union of Medical Specialists a The European Accreditation Council for CME, se snaží
působit aktivně na pracovních zasedáních
a konferencích.

Statistické přehledy

Příjem ČLK za registraci vzdělávacích
akcí a prezentaci komerčních subjektů na
nich
(zdroj: p. Lakvová – ČLK Olomouc):

Tabulka 1: Porovnání příjmů za registraci a prezentaci za rok 2017, 2018 a 2019
2017

Registrace

Prezentace firem

Celkem

Akce pořádané a garantované centrální ČLK

2 391 970 Kč

2 979 639 Kč

5 371 609 Kč

Platba Asociace

1 249 250 Kč

–

1 249 250 Kč

Akce pořádané
a garantované OS ČLK

(odvod 50 %)
436 719 Kč

(odvod 10 %)
42 570 Kč

479 289 Kč

Celkem za rok 2017

4 077 939 Kč

3 022 209 Kč

7 100 148 Kč

Akce pořádané a garantované centrální ČLK

2 015 992 Kč

3 192 064 Kč

5 208 056 Kč

Platba Asociace

1 305 500 Kč

–

1 305 500 Kč

Akce pořádané
a garantované OS ČLK

(odvod 50 %)
400 436 Kč

(odvod 10 %)
42 590 Kč

443 026 Kč

3 721 928 Kč

3 234 654 Kč

6 956 582 Kč

1 602 406 Kč

2 591 387 Kč

4 193 793 Kč

983 250 Kč

–

983 250 Kč

Akce pořádané
a garantované OS ČLK

(odvod 50 %)
268 751 Kč

(odvod 10 %)
33 440 Kč

302 191 Kč

Příjmy k 30. 9. 2019

2 854 407 Kč

2 624 827 Kč

5 479 234 Kč

2018

Celkem za rok 2018
2019
Akce pořádané a garantované centrální ČLK
Platba Asociace

Tabulka 2: Porovnání celkových příjmů ČLK
ROK

VLOŽNÉ

2007

657 215 Kč

TESTY

REGISTRACE

PREZENTACE

184 452 Kč

641 000 Kč

326 321 Kč

CELKEM
1 808 988 Kč

2008

627 966 Kč

63 820 Kč

543 600 Kč

766 300 Kč

2 001 686 Kč

2009

838 482 Kč

40 830 Kč

849 768 Kč

898 210 Kč

2 627 290 Kč

2010

605 235 Kč

42 930 Kč

930 675 Kč

1 208 753 Kč

2 787 593 Kč

2011

584 833 Kč

96 800 Kč

1 606 100 Kč

1 406 260 Kč

3 693 993 Kč

2012

1 487 818 Kč

48 150 Kč

2 644 345 Kč

1 789 030 Kč

5 969 343 Kč

2013

1 782 937 Kč

4 000 Kč

2 979 647 Kč

2 147 774 Kč

6 914 358 Kč

2014

1 857 107 Kč

–

3 213 292 Kč

2 645 076 Kč

7 721 475 Kč

2015

2 476 555 Kč

–

3 605 608 Kč

2 379 906 Kč

8 462 069 Kč

2016

2 265 628 Kč

–

4 642 711 Kč

2 011 212 Kč

8 919 551 Kč

2017

2 756 555 Kč

–

4 077 939 Kč

3 022 209 Kč

9 856 703 Kč

2018

3 068 353 Kč

–

3 721 928 Kč

3 234 654 Kč

10 024 935 Kč

2019 *

2 230 084 Kč

–

2 854 407 Kč

2 624 827 Kč

7 709 318 Kč

*Pozn.: k 30. 9. 2019

Tabulka 3: Počet všech akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*2019

3 685

3 593

3 046

3 304

3 142

3 516

3 771

3 930

3 767

4 024

2742

*Pozn.: k 30. 9. 2019
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Tabulka 4: Počet vzdělávacích akcí realizovaných centrem
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*2019

109

116

120

128

138

137

141

123

117

137

136

*Pozn.: k 30. 9. 2019

Tabulka 5: Počet vydaných diplomů CŽV
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*2019

2 400

2 032

1 898

10 050

1 608

2 882

1 905

2 177

6 250

3 767

2 383

*Pozn.: k 30. 9. 2019

Tabulka 6: Počet akcí pořádaných a garantovaných jednotlivými OS ČLK
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*2019

761

711

681

729

900

1 049

1 055

1 199

1 145

1 066

702

*Pozn.: k 30. 9. 2019

Tabulka 7: Odpouštění poplatků jednotlivými OS ČLK v Kč
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*2019

14 7400

14 4200

22 2600

16 6500

23 1200

34 7400

32 4416

36 6200

28 8000

30 6300

17 3200

*Pozn.: k 30. 9. 2019

Vypracovali:
prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
Kim Hothanhová, Naďa Reitschlägerová, Leona Munzarová

Vzdělávací portál ČLK: Digitální revoluce
v celoživotním vzdělávání lékařů
Zájem o celoživotní vzdělávání mezi lékaři stále roste, stejně tak stoupá množství
poskytovatelů vzdělávacích akcí. Připravovaný Vzdělávací portál České lékařské komory
představuje snadnější plnou elektronizaci
celého systému celoživotního vzdělávání.
Primárním cílem webu je umožnit lékařům
rychle získat dokonalý přehled o stavu jeho
kreditového konta či o zajímavých vzdělávacích akcích v okolí podle zadaných preferencí.
Po registraci na Vzdělávací portál se lékaři
v jeho osobním profilu zobrazují vzdělávací
akce na základě zvolených požadavků – podle atestované či zájmové specializace. Toto
nastavení si lékař samozřejmě může kdykoliv
upravit.
Když se lékař zúčastní jakékoliv akreditované vzdělávací akce, kredity mu budou
následně připsány na základě prezenční listiny vložené do systému pořadatelem daného
vzdělávání. V případě, kdy nedojde k přidělení
kreditů nebo pokud bude mít lékař zájem
o uznání kreditů za jiný druh aktivity, může
o uznání kreditů jednoduše zažádat z pohodlí
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domova pouhým nahráním potvrzujícího dokumentu do systému Vzdělávacího portálu.
Jeho žádost přijde na okresní sdružení, kde
je registrován a kde jeho žádost také vyřídí.
Každý lékař má díky osobnímu profilu na
stránkách portálu dokonalý přehled o akcích, kterých se kdy zúčastnil a za jaké další
aktivity získal v minulosti kredity. Navíc zde

okamžitě zjistí, kolik kreditů mu zbývá získat
v aktuálním období pro zažádání o diplom
CŽV či za jak dlouho vyprší platnost diplomu
stávajícího.

Hlavní benefity pro lékaře

l Přehled o všech získaných kreditech

l Zobrazování vzdělávacích akcí na míru

21

TEMPUS

MEDICORUM

XXXIV. SJEZD ČLK

získá prostřednictvím nového e-learningu,
budou samozřejmě automaticky přičteny na
jeho konto ve Vzdělávacím portálu.
Celý projekt je realizován ve spolupráci se společností TME solutions působící
již řadu let v oblasti vzdělávání lékařů i ve
vývoji softwaru pro zdravotnictví. Spuštění
Vzdělávacího portálu je plánováno na první
kvartál roku 2020. Nejprve bude spuštěn
e-learningový portál společně s hlavními částmi portálu vzdělávacího. Zapojení
okresních sdružení, a tedy i možnost nahrávat získané certifikáty či podávat žál Nahrávání získaných certifikátů z pohodlí

domova

l Okamžité připisování kreditů

l Usnadnění procesu získávání diplomu CŽV

Pohodlná akreditace vzdělávací akce

Systém byl navržen tak, aby přinesl mnoho benefitů nejen pro lékaře, ale i pro poskytovatele vzdělávacích akcí, kterým umožní
vlastní události více zviditelnit. Poskytovatelé, stejně jako lékaři budou mít dokonalý
přehled, jaké aktivity v minulosti akreditovali
a kolik jim bylo přiděleno kreditů. Další ze
zásadních výhod, které poskytovatelům nový
Vzdělávací portál přinese, je využití možnosti
online přihlášení lékařů na konkrétní kurz
přímo přes webové rozhraní. Tímto způsobem se zkrátí cesta lékaře mezi nalezením
vhodného kurzu a jeho absolvováním.

Otevření dveří ke
vzdělávání veřejnosti

Vizí do budoucna je zpřístupnit Vzdělávací portál také širší veřejnosti. Snadný přístup
k vybraným kurzům tak získají i například
nelékařští zdravotní pracovníci, studenti
medicíny či farmaceuti.

Skutečně moderní e-learning

Nedílnou součástí Vzdělávacího portálu
bude i nová e-learningová sekce. Ta nahradí
stávající systém ČLK. Jeho výhody oproti
dosavadnímu portálu budou spočívat především v přehlednějším uživatelském prostředí či podpoře různých formátů studijních materiálů. Veškeré kredity, které lékař

dost o diplom CŽV, se uskuteční v prvním
pololetí roku 2020. Důležitá pro lékaře je
též informace, že programování i provoz
systému jsou pro ČLK zcela zdarma. Příjmy
na správu systému bude společnost TME
solutions získávat z případné reklamy, kterou pod přímou kontrolou bude na webu
zprostředkovávat.

„Zvyšuje efektivitu skrze chytrá řešení.“
To je filozofie společnosti a jejího týmu složeného z vývojářů, projektových manažerů,
odborníků na medicínský obsah i strategii.
Společnost se specializuje zejména na software development a tvorbu kvalitního obsahu: vyhledávání zajímavých témat a jejich
zpracování do webových, mobilních i počítačových aplikací či pro projekty nejen v rámci
lékařského prostředí. K tomu patří také její
efektivní marketingové nástroje, kterými se
produkt dostane k definované cílové skupině. Více informací najdete na https://www.
tmesolutions.cz.
prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
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Zpráva Sekce mladých lékařů ČLK
Sekce mladých lékařů zastupuje zájmy mladých lékařů, informuje je o nových vyhláškách či zákonech,
pořádá pro ně různé přednášky, kurzy a akce pro mladé lékaře a na požádání poskytuje rady a právní pomoc.
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V roce 2019 jsme zvýšili povědomí veřejnosti o naší sekci a její činnosti, dřív
jsme vyhledávali my média, abychom se
mohli vyjádřit k nějakému tématu, nyní již
kontaktují ona nás, za což jsme velice vděčni. Měli jsme několik mediálních výstupů
v České televizi a na Primě (ohledně platů
mladých lékařů a Férového pracoviště),
účastnili jsme se pořadu Události a komentáře, několikrát jsme byli v rádiu (např. ČRo
Plus), byli jsme součástí rozhovorů jak pro
periodika zabývající se lékařskou tematikou, tak i pro tisk veřejný. Součástí naší
mediální prezentace jsou kromě webových
stránek také facebookové stránky a instagramový profil.
V tomto roce jsme navštěvovali některá
okresní sdružení, jednali jsme neustále s Mi-

K

nisterstvem zdravotnictví ohledně vyhlášky
o postgraduálním vzdělávání, konkrétně kmenových zkouškách. Účastnili jsme se části
zdravotních výborů a podvýborů, například
když se řešilo postgraduální vzdělávání pediatrů (a PLDD).
Jezdili jsme po městech, ve kterých jsou
lékařské fakulty, abychom mediky v posledních ročnících informovali, co je čeká a jakých chyb by se měli vyvarovat. Pořádali jsme
sjezd SML v Ledči nad Sázavou s dvoudenním
programem, jehož se účastnilo přibližně sto
mladých lékařů a mediků.
Účastnili jsme se různých konferencí,
naposled například konference Zdravotnictví
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2020. Spolupořádali jsme ve Studentském
klubu Celetná panelovou debatu na téma
pracovních podmínek mladých lékařů, byli
jsme rádi, že kromě velmi zajímavých hostů
přijal pozvání i ministr Adam Vojtěch. Dále
jsme každý listopad přítomni na veletrhu
pracovních příležitostí Trimed Job i se svou
přednáškou.

Na jaře a na podzim jsme již tradičně jeli
na zasedání EJD (European Junior Doctors),
které se konalo na jaře v Edinburghu a na
podzim v Berlíně, kde jsme mimo jiné spolu
s německou delegací mohli společně oslavit
30 let sametové revoluce a pádu Berlínské zdi.
Spustili jsme projekt Férové pracoviště,
což je internetová aplikace, ve které mohou
mladí lékaři hodnotit své pracoviště podle
daných kritérií. Projekt má už bezmála 1300
hodnocení, ale je třeba ho dál medializovat,
aby byla vypovídací hodnota i pro malá pracoviště, která nyní mají i pouze jedno hodnocení.
V příštím roce bychom tedy chtěli dále
propagovat projekt Férové pracoviště, přičemž
bychom chtěli opět zopakovat dotazník pracovních podmínek, který vedl k vytvoření této
evaluační platformy. Dále bychom rádi natočili
několikadílný cyklus informačních videí pro
veřejnost ve spolupráci s veřejnými médii,
abychom zvýšili informovanost veřejnosti
o různých zdravotnických tématech. V rámci
EJD se nyní věnujeme tématu burnout syndromu v Evropě, proto bychom chtěli toto
téma vyzdvihnout i v České republice a uspořádat workshopy, které by se tímto tématem
zabývaly z různých pohledů. A v neposlední
řadě bychom opět rádi pozvali všechny mladé
doktory a mediky na náš další sjezd, o kterém
se včas dozvíte z našich stránek.
Děkujeme České lékařské komoře, že nám
poskytuje finanční, mediální a další zázemí,
díky kterému můžeme provádět naši aktivitu.
MUDr. Monika Hilšerová

Inzerce A191005355

STAŇTE SE
SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU
AKTUÁLNĚ VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
V NEMOCNICI PRACHATICE a.s.:
• LÉKAŘ/KA NA CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ (VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)
• LÉKAŘ/KA NA RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ (VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)
• LÉKAŘ/KA INTERNÍ ODDĚLENÍ – GASTROENTEROLOGIE (VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)
• LÉKAŘ/KA NA ODDĚLENÍ JIRP/ARO (VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)
• LÉKAŘ/KA NA ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
(VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)
• LÉKAŘ/KA NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
• ZÁSTUPCE PRIMÁŘE NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

PROČ SE K NÁM PŘIDAT
• Svým zaměstnancům nabízíme řadu beneﬁtů – zajímavou mzdu, mimořádné prémie,
příspěvek na penzijní připojištění, dotované závodní stravování, 5 dní dovolené navíc,
očkování proti chřipce, podporu jazykového vzdělávání, odměny k životním výročím,
akce pro zaměstnance a jejich rodiny, výhodné mobilní tarify, možnost ubytování, mateřská školka v areálu nemocnice s prodlouženu pracovní dobou a letní příměstské tábory.
• Při vzdělávání úzce spolupracujeme s ostatními Jihočeskými nemocnicemi, především
s Nemocnicí České Budějovice, a.s., všechny stáže jsou bezplatné.
• Absolventi jsou u nás ihned zapojeni do veškerých činností na pracovištích, dle jednotlivých odborností. U operačních oborů absolventi téměř ihned asistují u operací
a dle šikovnosti provádějí nejprve drobné a posléze i náročnější operační výkony. To
vše samozřejmě pod zkušeným dozorem.
• Naše nemocnice je obklopena krásnou přírodou, zaměstnanci si chválí blízkost Šumavy, klid, bezpečí a dostupnost veškeré občanské vybavenosti.
• Všem svým zaměstnancům naše nemocnice nabízí prestiž a jistotu zaměstnání a rovné
pracovní podmínky, bez ohledu na pohlaví, věk, národnost či barvu pleti.

Měli byste zájem o práci u nás? Chcete vědět k nabízeným pozicím více podrobnosti? Kontaktujte naši personalistku!

Lucie Bicanová: tel.: 388 600 290, 702 236 509, e-mail: bicanova@nempt.cz, Nemocnice Prachatice, Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice, www.nempt.cz
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XXXIV. SJEZD ČLK

Aktuality v komunikaci ČLK

Pro stavovskou organizaci lékařů není potřebná pouze komunikace uvnitř komory, ale stejně
důležité je i ovlivňování vnějšího obrazu ČLK. K tomu slouží různé kanály, které se v posledních
letech v souladu s aktuálními trendy posunuly rovněž do oblasti sociálních sítí. O aktuálním stavu
informoval delegáty sjezdu MUDr. Michal Sojka.

ČLK komunikuje následujícími způsoby:
1. Klasické postupy – web, Tempus medicorum, tiskové zprávy a konference.
2. Naše zdravotnictví.
3. Sociální sítě – Facebook.
4. Spolupráce s jinými médii.

Naše zdravotnictví (NZ)

Server zřízený ČLK, provozuje Ewing PR,
4–5 článků týdně. Aktuality ze zdravotnictví
s našimi názory, historické články. Skvělý
obsah. Některé příspěvky přebíráme do Tempusu. Články z NZ citují jiná média. Dosah
serveru je úctyhodný. Tři nejčtenější články
mají 160 tisíc, 109 tisíc a 104 tisíc zobrazení!
Přehled
Návštěvy
Zobrazení
stránek

Rok 2018

Leden–říjen 2019

841 929

1 831 090

1 012 293

2 129 987

Typ kampaně
(leden-říjen)

Rok 2018

Leden–říjen 2019

Seznam.cz +

421 134

1 315 690

Sociální sítě

329 052

303 377

Přímo

55 172

43 867

Vyhledávač

25 231

81 360

Odkaz

11 340

39 045
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zdravotnictví a jeho FB profil a zacílit reklamu přímo na lékaře nelze.
Posty jsou buď nadstavbou na web komory – informace o novém příspěvku, nebo
vznikají přímo pro FB. Obsahují odkazy
na zajímavé články (NZ, jiné zdroje), fotogalerie, kondolence, rychlé komentáře,
varování právníků komory atd. Profil také
sledují novináři a některé posty přebírají.
Některé posty mají velký dosah, např. přání ke Dni lékařů oslovilo 11 tisíc lidí díky
četným lajkům a sdílením.
Nově jsou na FB profilu zveřejňovány
upomínky na okresní shromáždění lékařů
pomocí tzv. událostí. Mají-li delegáti sjezdu,
členové představenstev atd. FB, měli by
lajknout náš profil a sdílet statusy.

Zbytečný paradox

Lékař má zřízený Facebook, ale nesleduje
náš profil a nečte Tempus. Přitom si stěžuje
na nedostatek informací od komory.

Spolupráce s jinými médii

Nyní vznikají ad hoc projekty díky osobním kontaktům (Prima a její servery, ČT, Aha,
Blesk, G.cz atd.). Samostatnou kapitolou je

Utraceno

Cena

55 796

10,54 za fanouška

5 292

223 034

144 207

1,12 za klik

173 438

531 041

Fanoušci
Podpora postů

Návštěvy znamenají počet lidí, kteří
server navštívili, zobrazení stránek znamená
počet stránek, které viděli. Z tabulky je patrný
výrazný nárůst ve srovnání s rokem 2018.
Odkud čtenáři přicházejí:
Kanál

Výrazným přínosem bylo zařazení NZ
do nabídky článků na hlavní stránce Seznamu.cz. Seznam umísťuje na NZ reklamy
a už za ně začíná platit (1800–3000 Kč měsíčně). NZ nabízí i Google. Řádek „Přímo“
znamená přímý přístup návštěvníka, „Vyhledávač“ znamená přístup po vyhledání ve
vyhledávači. „Odkaz“ pak znamená přístup
díky odkazu z jiné stránky. Z tabulky je
patrné, že druhý největší přínos mají sociální sítě, hlavně Facebook (FB). Každý
článek má hned po vyjití na FB odkaz a některé jsou i promovány (placená reklama
na FB).
Facebook Našeho zdravotnictví má nyní
přes 16 tisíc fanoušků, kteří profil lajkli,
a dalších více než 16 tisíc profil sleduje.
To znamená primární „náklad“ je více než
32 tisíc. Díky sdílení a promování je ve skutečnosti násobný. Průměrný denní dosah
profilu je více než 16 tisíc lidí. Sjezdy ČLK
opakovaně rozhodly o pokračování mediální aktivity komory a v rozpočtu na ně
uvolnily finance. Z těchto peněz se hradí
nejenom plat šéfredaktora a provoz facebookového profilu, ale i promování profilu
a jednotlivých článků.

Výsledek

Dosah

Server Naše zdravotnictví je nyní
etablované a kvalitní médium, na jehož rozvoji budeme pracovat dál. Šéfredaktor David Garkisch odvádí skvělou práci, za což je nutné mu poděkovat.

server Naše zdravotnictví, který je zajímavým
partnerem pro spolupráci.
ČLK připravuje spolupráci s vydavatelstvím
A11, které vydává regionální tiskoviny a bývalé
Zdravotnické noviny (nyní Ze zdravotnictví).

Facebookový profil ČLK

Rozšíření na další sociální sítě. Například
Instagram, který je značně populární u mladších generací. Modernizace webu – například
nemá verzi pro mobilní zařízení (telefony
a tablety). Otázka financí.

Je určen k aktuálnímu informování členů ČLK a veřejnosti. Nyní má skoro 3000
lajkujících a něco přes 3000 sledujících.
Těchto čísel je dosaženo bez promování
– pro veřejnost je primárně server Naše

Co dál?

Michal Sojka
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Nelegální práce cizinců
ohrožuje bezpečnost pacientů

Mladé lékaře od nás vyhání do ciziny
špatné pracovní podmínky, nízké mzdy
a obtížně splnitelné požadavky pro získání atestace. Na jejich místa pak ředitelé nemocnic dováží cizince bůhví odkud
a nechávají je léčit pacienty, aniž by někdo
nejprve prověřil jejich odborné znalosti
a jazykovou vybavenost.
Ministerstvo, kraje i ředitelé přiznávají,
že nemocnice jsou existenčně závislé na
práci cizinců, kteří však podle platného
zákona nemohou pracovat jako lékaři, neboť mají od ministerstva pouze povolení
k výkonu odborné praxe. A těchto cizinců je
v našich nemocnicích několik set. Za komunistů si pacienti museli do nemocnice nosit
mýdlo a toaletní papír, dnes aby chodili se
slovníky.
Sjezd ČLK upozorňuje na stále neuspokojivý stav specializačního vzdělávání lékařů a varuje před aktivitami
Ministerstva zdravotnictví i některých
odborných společností, jejichž cílem je
další zbytečné komplikování specializačního vzdělávání a účelové prodlužování
a prodražování specializační přípravy pro
mladé lékaře. Čím větší povinnosti bude
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stát lékařům ve specializační přípravě
ukládat, tím větší část mladých lékařů
odejde do zahraničí bezprostředně po promoci a vůbec nezačne pracovat v českém
zdravotnictví. ČLK zásadně nesouhlasí
s tím, aby mladí lékaři měli povinnost
spolufinancovat svoji specializační přípravu. Lékaři s odbornou způsobilostí
pracují jako zaměstnanci a mají nárok
na odměnu za práci stejně jako zaměstnanci v jakýchkoliv jiných profesích. ČLK
souhlasí s využíváním pouze pozitivních
pobídek ke stabilizaci lékařů v určitých
regionech či u určitých zaměstnavatelů
na základě jejich svobodné vůle.
Hlasování: pro 240/ proti 8/ zdržel se 5
Politici zuby nehty brání komoře provést
personální audity nemocnic. Ministerstvo
zdravotnictví nemá zájem spolupracovat
s Českou lékařskou komorou. Personální
situaci v nemocnicích nikdo nekontroluje
a ministerstvo společně s vedením krajů brání
komoře tyto kontroly provádět. Právě kvůli
absenci nezávislé kontroly mohla personální
devastace nemocnic dosáhnout takové míry,
že se bez nelegální práce cizinců řada z nich
dnes již neobejde.

Lékařské fakulty v rámci celé EU musí splňovat předepsané minimální standardy. U škol
mimo Unii splnění této podmínky automaticky
garantované není, a jejich absolventi tedy, bez
ohledu na svoji národnost, nemohou v Evropské
unii pracovat jako lékaři do složení aprobační
zkoušky, která má svojí náročností odpovídat
státním závěrečným zkouškám. Konkrétní podmínky zkoušky neurčuje komora, ale stanoví je
vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví.
Absolventi ukrajinských nebo ruských
vysokých škol tedy až do složení aprobační
zkoušky nesmí v ČR vykonávat lékařské povolání. Tito cizinci mohou na základě povolení
ministerstva pouze vykonávat odbornou praxi,
a to pod přímým odborným vedením lékaře se
specializovanou způsobilostí a praxí nejméně
ještě tři roky po atestaci, který musí být s cizincem vždy fyzicky přítomen. Na každého cizince
musí být ze zákona jeden plně kvalifikovaný
lékař s praxí, který nemůže být zároveň školitelem žádného dalšího lékaře bez atestace.
Komora chce personální situaci v nemocnicích kontrolovat. K plnění svých zákonných povinností však potřebujeme vědět,
kde cizinci působí a kdo na ně dohlíží. Potřebujeme znát, kdo za daného cizince nese
zodpovědnost.
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Na prohlubující se nedostatek lékařů
Česká lékařská komora marně upozorňuje
již několik let. Politici roky zavírali oči před
problémem, jehož řešením nemůže být zaměstnávání cizinců, kteří neumí česky a jejichž odborná úroveň je nejasná. Jde přece
o bezpečnost pacientů, o jejich zdraví a životy.
A to je vážná věc.
Sjezd ČLK konstatuje, že minulé vlády
i současná vláda nezodpovědně zanedbaly
nápravu hrozícího rychlého zhoršení demografického vývoje lékařského personálu
ve zdravotnictví. Tímto zanedbáním došlo
k současnému výraznému zhoršení kvality
a dostupnosti zdravotní péče. Sjezd ČLK
vyzývá současnou vládu a budoucí vlády,
aby urychleně tuto velmi nepříznivou situaci začaly řešit.
Hlasování: pro 200/ proti 12/ zdržel se 4

Foto: Shutterstock.com

Personálně zdevastované nemocnice často v rozporu se zákonem zaměstnávají cizince, kteří neumějí pořádně
česky a jejichž kvalifikace nebyla ověřena aprobační zkouškou.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ
Sjezd ČLK upozorňuje na porušování
zákona č. 95/2004 Sb. spočívající v tom,
že cizinci bez aprobační zkoušky pracují
v některých zdravotnických zařízeních samostatně bez přímého odborného vedení.
Cizinec, který vystudoval lékařskou fakultu
mimo EU, nemůže bez aprobační zkoušky
vykonávat lékařské povolání. ČLK vyzývá
Ministerstvo zdravotnictví ke spolupráci při
zajišťování bezpečnosti pacientů a žádá, aby
ministerstvo průběžně v intervalu jedenkrát
za měsíc předávalo České lékařské komoře
jmenný seznam cizinců, kterým v daném kalendářním měsíci udělilo povolení k výkonu
odborné praxe podle § 36 zákona č. 95/2004
Sb. se specifikací, který konkrétní odstavec
tohoto ustanovení § 36 byl u každého z těchto
cizinců aplikován. ČLK dále žádá, aby tento
seznam obsahoval vždy název poskytovatele
zdravotních služeb se specifikací konkrétního pracoviště (nemocnice a oddělení), kde
je odborná praxe vykonávána, a u každého
z cizinců vždy jméno lékaře, který u něho vykonává přímé odborné vedení. ČLK současně
žádá o jmenný seznam školitelů, kteří se na
daném pracovišti (nemocnice a oddělení)
věnují lékařům s odbornou způsobilostí.
Hlasování: pro 237/ proti 9/ zdržel se 9

Ministerstvo zdravotnictví svoji součinnost lékařské komoře odpírá a požadované
seznamy nám, navzdory opakovaným žádostem, odmítá poskytnout. Pokud by mělo
čisté svědomí, dovolí komoře personální
vybavení nemocnic zkontrolovat. Vždyť
přece nejde o nic jiného než o zjištění, zda
v jednotlivých nemocnicích, lázních či léčebnách jsou či nejsou porušovány platné
právní předpisy. Pacienti mají právo vědět,
kdo je ošetřuje!
Porušování zákona, ke kterému podle
našich poznatků plošně dochází, spočívá
v tom, že cizinci bez aprobační zkoušky pracují samostatně. Personálně zdevastované
regionální nemocnice, léčebny i lázně, které
využívají jako pracovní sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez prověření odborných znalostí, nesplňují podmínky pro to, aby
v nich mohlo větší množství cizinců odbornou
praxi vykonávat. Pokud by totiž měly dostatek
kvalifikovaných lékařů, pak by žádné cizince
nepotřebovaly.
Lékařská komora nesouhlasí se způsobem, jak jsou cizinci v našich zdravotnických
zařízeních zaměstnáváni. Zneužívanou tzv.
„odbornou praxi“ by bylo nejlepší úplně zrušit. Naše personálně zdevastované zdravot-

nictví se v současnosti patrně již bez práce
cizinců neobejde. Vzhledem k tomu, že platy
na Slovensku výrazně stouply, není práce
v našich nemocnicích již pro Slováky příliš
atraktivní. Poláci k nám nikdy moc nechodili,
a tak asi opravdu nezbude nic jiného než řešit
své vlastní problémy na úkor občanů Ukrajiny, kterým se zdravotnictví úplně rozpadá.
Pokud již chceme lékaře dovážet, pak by
se měl v první řadě stát snažit vytvářet lékařům cizincům slušné podmínky. Prvotní
výběr zájemců by měl probíhat již na Ukrajině, případě v Rusku či Bělorusku. Česká
republika musí mít právo si vybrat, komu
otevře svůj pracovní trh a koho podpoří státním stipendiem. Úspěšní zájemci by poté
měli mít možnost nejprve studovat češtinu
a následně absolvovat odborný kurz, který
by je k aprobační zkoušce připravil. Po dobu
plnění těchto povinností by měli mít nárok na
státní stipendium a na ubytování. V žádném
případě by se neměli, tak jako dnes, živit nelegální prací. Je třeba přiznat, že lékař cizinec
bude naše zdravotnictví zpočátku stát peníze
a teprve po složení aprobační zkoušky nám
bude moci svojí prací vynaložené náklady
začít vracet.
Milan Kubek

Radost z jízdy

LIMITOVANÁ
NABÍDKA BMW X5
1.350.000 Kč

BMW X5 30d nyní pouze za
Bez DpH
Více informací získáte na e-mailu lekarum@renocar.cz nebo na telefonu 548 141 599.
RenocaR Brno-Slatina
Řípská 5c, 627 00 Brno-Slatina
+420 548 141 548, info@renocar.cz
TEMPUS
MEDICORUM / PROSINEC 2019
www.renocar.cz

RenocaR Praha-Čestlice
Lipová 280, 251 01 Praha-Čestlice
+420 261 393 600, info@renocar.cz
www.renocar.cz

RenocaR Praha – Kongresové centrum
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 – Nusle
+420 261 393 690, bmwpraha@renocar.cz
www.renocar.cz
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Konference lékařů
se zahraničním vzděláním

První Konference lékařů se zahraničním vzděláním se uskutečnila 26. 10. 2019 v Křišťálovém sále Ruského
střediska vědy a kultury v Praze. Na této konferenci se prezentoval nově vzniklý spolek lékařů se zahraničním
vzděláním Doktor Čechov. Události se zúčastnilo přes 80 lékařů a zdravotních sester, 13 přednášejících.
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jako problémy zahraničních lékařů, protože
po absolvování aprobační zkoušky jsou prakticky ve stejné pozici jako český absolvent.
S prezentací Mezinárodní organizace rusky mluvících lékařů vystoupila prezidentka
organizace Olga Kiselevová, která přiletěla
na konferenci z Itálie. Hovořila o tom, že za
poslední rok se podařilo uskutečnit dva kongresy, poslední byl začátkem října letošního
roku v Římě. Organizace se věnuje především
podpoře rusky mluvících lékařů a spojuje
lékaře z více než 40 států.
Přednášející byli nejen lékaři, kteří již
absolvovali povinné zkoušky, ale i lékaři, kteří
procházejí aprobací. Zazněly přednášky o historii rusky mluvících lékařů v meziválečném
Československu (Irina Šulcová), o doktorandském studiu (Elena Astachová), specializaci
po aprobaci (Vasil Slychko), o studiu medicíny v České republice (MUDr. Alina Čertilina), o možnostech profesionální realizace
bez aprobace (Mgr. Elena Tulupova, Ph.D.),
o uznávání medicínského diplomu v zemích
EU po úspěšné aprobaci v České republice
(Jevgenij Mozgunov), o uznávání diplomu
zdravotní sestry (Yevhenia Hryshchuk).
S nabídkou informační a poradenské
podpory vystoupila pracovnice Integračního
centra Mgr. Barbora Černochová.
Celá konference byla živě vysílaná na sociálních sítích.

Tato událost by měla být každoroční
tradicí. Věříme, že činnost spolku Doktor
Čechov pomůže zlepšit současný systém
aprobačních zkoušek, a to znamená, že
i kvalitu lékařské péče ze strany zahraničních lékařů.
Organizátoři I. konference lékařů se zahraničním
vzděláním, info.czechdoc@gmail.com

Nemocnice Na Homolce přijme

LÉKAŘE/KU NA ODDĚLENÍ
GYNEKOLOGIE
n Plný

úvazek – po domluvě možný
i zkrácený.
n Jednosměnný provoz se službami.
Požadavky:
– LF
n Atestace v oboru gynekologie
nutností.
n Samostatně pracující lékař/ka.
n VŠ

Bližší informace k nabízené
pozici a zaměstnaneckým
benefitům naleznete
na www.homolka.cz/kariera
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Spolek Doktor Čechov byl oficiálně zaregistrován v srpnu 2019. Předsedkyní byla
zvolena lékařka Olga Žernoseková, která se
přestěhovala do Česka před šesti roky z Běloruska. Konferenci finančně podpořily jazyková škola GoStudy a největší síť ordinací
praktických lékařů pro dospělé v České republice Moje ambulance.
Účelem spolku je podporovat lékaře,
farmaceuty a zdravotníky se zahraničním
vzděláním. Navazovat spojení s jinými lékařskými organizacemi, institucemi veřejného
pojištění a Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Podporovat vzdělávání, profesionální a kulturní růst svých členů, podílet se na zvyšování
kvality zdravotnických služeb.
V současné době v České republice chybějí lékaři a zdravotní sestry. Zájem o práci zde
projevují Slováci a také lékaři z bývalého Sovětského svazu (hlavně Ukrajiny a Ruska). Lékaři,
kteří vystudovali mimo EU, jsou povinni složit
zkoušky k ověření kvalifikace. Ale od roku 2017
proběhly velké změny ve struktuře aprobační
zkoušky, které zkoušky velice zkomplikovaly,
ani ne tolik z hlediska odborného jako spíše
organizačního. V současně době jsou někdy
kladeny podmínky, které fakticky nelze splnit
(podrobně viz článek Aprobace aneb lékaři
cizinci v říši divů, Tempus medicorum 3/2019).
České zdravotnictví lékaře potřebuje,
a proto se stává, že zahraniční lékaři jsou zaměstnáni bez ověření jazykové znalosti a bez
povinných zkoušek. Na tuto problematiku
na konferenci upozornil viceprezident ČLK
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., který ve své
prezentaci uvedl: „Komory trvají na tom, že
lékaři i lékárníci, kteří se uchází o zaměstnání
v ČR, musí splňovat kvalifikační podmínky
vyplývající z členství ČR v EU a musí nejprve
složit tzv. aprobační zkoušku.“
MUDr. Martin Kočí, předseda spolku Mladí lékaři, mluvil o současných problémech českého zdravotnictví z pohledu
mladého lékaře. Prezentoval specializační
vzdělávání, kvalifikační dohody, odpovědnost
mladého lékaře a další zajímavá a důležitá
témata. Problémy mladých lékařů jsou stejné

Nová elektronická komunikace šetří lékařům čas a peníze
V době, kdy se může jakýkoliv pacient objednat na dovolenou na druhém konci světa, kdy lze nakupovat online cokoliv od pečiva
až po auta a byty, musí pacienti ještě pořád jezdit pro dokumenty a pro papíry do ordinace. To představuje zátěž jak pro pacienta,
tak pro ordinaci.
Na správce osobních údajů - na
lékaře, je přitom kladen nárok, aby
ordinace byla schopna zabezpečeně
přenést informace v elektronické podobě,
či už do jiné ordinace nebo i pacientovi.
Vychází se přitom z faktu, že ordinace již
údaje zpracovává elektronicky, a předávat
elektronické data lze pouze v bezpečné
formě. Jak uvádí i samotný Úřad pro
ochranu osobních údajů, email jako forma
komunikace
není
pro
přenášení
elektronických zdravotních dokumentů
a ke konzultaci o zdravotním stavu pacienta vůbec vhodný.
https://www.uoou.cz/ze-zdravotnictvi/ds-5141/p1=5141
Každé takovéto opatření je
častokrát vnímáno jako další zátěž pro
ordinace a pro lékaře a v praxi to opravdu
tak vypadá. Výběr vhodného nástroje pro
komunikaci v ordinaci je proto jedna ze
základních věcí, kterou je potřeba důkladně zvážit i pro budoucnost ordinace.
Místo dalšího složitého programu je nejlepší vyřešit komunikaci
v ordinaci celkově a komplexně, abyste i do
budoucnosti měli méně práce a méně
starostí. Vhodným řešením pro ordinaci je
komunikační modul LÉKAŘSKÁ POŠTA. Ten

umožňuje spravovat veškerou komunikaci
v ordinaci pohodlně z jednoho jediného
místa. Integruje v sobě Váš email, datovou
schránku i šifrovanou komunikaci, a také
poštu v ordinaci přehledně roztřídí mezi
lékaře a sestřičky. Vyzkoušejte novou
službu v praxi a sami zjistíte, že přehledná
a komplexní komunikace Vám v každodenní práci ušetří spoustu práce i peněz.
Díky bezpečnému spojení s každým Vaším pacientem můžete do jeho
pacientského účtu posílat jakoukoliv
potřebnou zdravotnickou dokumentaci
a máte přitom jistotu, že pacient Vám v případě
potřeby
udělí
souhlas
se
zpracováním jeho osobních údajů. Pacienti
si můžou ve svém účtu doplňovat své
osobní údaje sami, a pomoct Vám tak se
správou a s aktualizací kartotéky. Ušetříte
tak práci nejenom sobě, ale pomůžete
zároveň svým pacientům. Pacient nemusí
cestovat pro papíry do Vaší ordinace, Vy
nemusíte pacienta v ordinaci odbavovat
a ani nemusíte na své náklady tisknout
potřebné papíry a dokumenty. Vše má
pacient kdykoliv po ruce elektronicky,
přičemž za bezpečné předání elektronické
dokumentace mu může systém vystavit
automaticky požadovaný poplatek. Z praxe je již v tomto roce evidentní, že pacienti

takovéto služby vítají a jsou ochotni na ně
ordinaci přispívat. Pro ordinaci to znamená
méně práce, méně lidí v čekárně, méně
nákladů na tisk dokumentů a zkvalitňování
služeb pro své pacienty.
Uživatel Lékařské pošty může
zároveň kontaktovat jakoukoliv ordinaci
v České republice a bezpečně jim předat
potřebnou zdravotnickou dokumentaci.
Adresář aplikace obsahuje desetitísíce
aktivních ordinací, ve kterých snadno
najdete tu, kterou zrovna hledáte.
Dokumenty odesíláte na 2 kliknutí. Každá
ordinace v České republice tak může
přijímat zabezpečenou poštu na platformě
Lékařská pošta od kolegů a od pacientů
zcela zdarma. Je velice snadné založit
konsílium a bezpečně konzultovat
diagnózy s kolegy ze všech koutů republiky.
Lékařská pošta je propojena
s ambulantním informačním systémem
a poskytuje Vám kompletní prostor pro
pohodlnou a rychlou práci. Vyzkoušejte
tento profesionální lékařský nástroj a ulehčete si život a i svojí práci.

ZÍSKEJTE DÁREK PRO SVÉ KOLEGY!
Komplexní komunikační nástroj
do Vaší ordinace
AKCE
1+1
šifrovaná komunikace s kolegy
licence zdarma
zabezpečená komunikace s pacienty
integrovaná správa emailu a datové schránky

www.lekarskaposta.cz

800 787 800 - bezplatná infolinka

KOMPLETNÍ AMBULANTNÍ PROGRAM

do Vaší ordinace jen za 9.900,- Kč bez DPH/rok
eNeschopenka

EET

online kartotéka
TEMPUS MEDICORUM
/ PROSINEC
2019let ve zdravotnictví.
MICROSITE
CZ s.r.o.
již 10

eRecepty
IT podpora

pojišťovny

statistiky

mobilní
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www.ezdravotnictvi.cz
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Komora bojuje za lékaře
Lékařská komora hájí zájmy svých členů na základě plných mocí udělených ČLK-o.s. Aktivně se účastníme
jednání ve čtyřech segmentech (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, ambulantní gynekologové,
komplement). V letošním roce byli naši vyjednavači přehlasováni, a tak mohly být k radosti ministra Vojtěcha
uzavřeny dohody, se kterými komora nesouhlasila. Aby se to příště již neopakovalo, budeme potřebovat více
plných mocí od soukromých lékařů.
Sjezd České lékařské komory vyzývá soukromé lékaře, aby udělili ČLK-o.s. plnou moc
k svému zastupování v dohodovacích řízeních.
Hlasování: pro 152/proti 75/zdržel se 36
Počet plných mocí pro ČLK-o.s.

Hulleová, SSG – Dvořák) vyzvali dopisem,
jehož vznik údajně inicioval ministr Vojtěch,
premiéra Babiše, aby neustupoval tlaku na
zvyšování platů a mezd zdravotníků. Odmítli
změny návrhu úhradové vyhlášky, vyjádřili

Udělené do 31. 1. 2019 a uznané
pro DŘ na rok 2020
Ambulantní specialisté

980

1 062

519

781

Ambulantní gynekologové

57

56

Komplement

23

12

Praktičtí lékaři

Soukromí lékaři své komoře důvěřují
a počet plných mocí pro ČLK-o.s. roste. Naším
cílem je stát se pro nadcházející dohodovací
řízení nejsilnějším sdružením poskytovatelů alespoň v jednom segmentu zdravotních
služeb.
Lékařská komora bojuje za lékaře, proto
jsme se stali členy Krizového štábu – 9 proti
kolapsu zdravotnictví, který si letos jako svůj
krátkodobý cíl vytyčil zvýšení úhrad poskytovatelům zdravotních služeb, a to zejména
v těch segmentech, kde jednání neskončilo
dohodou. Komora tak v první řadě podpořila
požadavky Asociace českých a moravských
nemocnic i poskytovatelů domácí péče, tedy
těch poskytovatelů, kteří odmítli akceptovat
diktát zdravotních pojišťoven a ministerstva.
Poté, co Ministerstvo zdravotnictví odmítlo naše připomínky k návrhu úhradové
vyhlášky, vyhlásili jsme požadavek, aby vedle
zvýšení úhrad pro domácí péči a nemocnice
došlo též ke spravedlivému zvýšení úhrad o 5 %
nad rámec úhradové vyhlášky pro soukromé
lékaře i ostatní poskytovatele zdravotních
služeb.
Jednání s ministrem Vojtěchem se ukázala být zbytečná, neboť pan ministr odmítá přiznat, že se naše zdravotnictví nachází
v personální krizi, kterou je třeba řešit. Proto
jsme se obrátili se svými požadavky přímo na
předsedu vlády.
Dne 11. 9. 2019, tedy v den našeho prvního jednání s předsedou vlády, představitelé
tzv. Koalice soukromých lékařů (SPL – Šonka, ČSK – Šmucler, SAS – Jojko, SPLDD –
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Nově udělené v období
1. 2.–30. 11. 2019

podporu ministru Vojtěchovi a odmítli plošné navyšování platů lékařů v nemocnicích
i navyšování výdajů na zdravotnictví. Tím
nám všem vrazili kudlu do zad a zásadním
způsobem oslabili naši vyjednávací pozici.
O dva dny později názory Koalice soukromých
lékařů papouškovalo vedení Společnosti Jana
Evangelisty Purkyně, která přitom nemá
k jednání o financování zdravotnictví vůbec
žádný mandát. Pánbůh ví, za co nás prodali.
Sjezd ČLK nesouhlasí s textem „Otevřeného dopisu Koalice soukromých lékařů (KSL)
a Sdružení soukromých gynekologů (SSG)
premiérovi k současným aktivitám zdravotnických odborů a takzvaného krizového štábu“ ze dne 11. září 2019, podepsaným lékaři
Petrem Šonkou, Romanem Šmuclerem, Zorjanem Jojkem, Ilonou Hülleovou a Vladimírem
Dvořákem. Sjezd ČLK považuje text dopisu za
projev nekolegiality, která ve svém konečném
důsledku poškozuje celý lékařský stav. Sjezd
ČLK vyzývá všechna lékařská sdružení, aby se
zdržela obdobných projevů, které jsou snahou
upřednostnit zájmy a projev vlastní nad zájmy
lékařského stavu jako celku.
Hlasování: pro 155/proti 61/zdržel se 34
Premiér Babiš se pak během jednání
oprávněně pozastavoval nad tím, proč prezident lékařské komory požaduje zvyšování
úhrad pro soukromé lékaře, kteří je sami
nechtějí, a patrně tedy ani nepotřebují.
Bylo to opravdu složité. Ale přesto se nám
podařilo předsedu vlády přesvědčit, že
v době, kdy v pojišťovnách leží desítky miliard korun, není možné ekonomicky dusit

zdravotnictví. Z našeho pohledu však zůstal zásadní problém v tom, že pan premiér
upřednostňuje investice do nemocničních
budov a přístrojů, zatímco my požadujeme
investice do lidí, bez jejichž kvalifikované
práce nejsou i ty nejdražší přístroje ničím
než hromadou šrotu.
Díky aktivitě Krizového štábu – 9pkz dochází k výraznému zvýšení úhrad dosud velmi podhodnocené domácí péče. Rovněž pro
všechny ostatní poskytovatele zdravotních
služeb se podařilo prosadit zvýšení úhrad,
i když zdaleka ne v takové výši, kterou Krizový
štáb požadoval. Zatímco ČLK navrhovala plošné zvýšení o 5 %, úhradová vyhláška stanoví
navýšení asi 1,5 %, přičemž není jednoduché
kvalifikovaně odhadnout, zda text vyhlášky
splnění tohoto závazku opravdu zaručuje. Naproti tomu úhrady pro nemocnice neporostou
tak, jak Krizový štáb požadoval.
Vybojovali jsme 4,9 mld. Kč, z nichž mají
zhruba 3 mld. Kč získat nemocnice a 1,9 mld. Kč
rozdělí vyhláška mezi ostatní poskytovatele. Dalších 6 mld. Kč mají rozdělit zdravotní
pojišťovny mezi poskytovatele mimo rámec
úhradové vyhlášky. Kritéria zatím nejsou známa, což vzbuzuje podezření z možné korupce.
Nebýt nekolegiální aktivity představitelů
tzv. Koalice soukromých lékařů, kteří politicky podporovali ministra Vojtěcha místo toho,
aby prosazovali ekonomické zájmy soukromých lékařů, kteří jim dali důvěru, mohlo
být navýšení úhrad výrazně vyšší. Na účtech
zdravotních pojišťoven totiž leží několik desítek miliard korun.
Vážené kolegyně a kolegové,
pokud provozujete své vlastní zdravotnické zařízení a chcete, aby vaše zájmy v dohodovacích řízeních hájila Česká lékařská komora,
pak, pokud jste tak již v tomto a v uplynulém
roce neučinili, vyplňte a podepište přiložený
formulář plné moci pro ČLK-o.s. a zašlete jej
na adresu naší kanceláře (Lékařská 2, 150 00
Praha 5). Totéž je třeba učinit, pokud jste
například změnili právní formu provozování
své praxe z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným (https://www.lkcr.cz/doc/
cms_library/plna_moc_clkos-101047.pdf ).

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2019

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

Lékařská komora hájí v dohodovacích
řízeních zájmy svých členů právě na základě
plných mocí udělených ČLK-o.s. Aktivně se
účastníme jednání ve čtyřech segmentech
(praktičtí lékaři, ambulantní specialisté,
ambulantní gynekologové, komplement).
V letošním roce mohli být naši vyjednavači přehlasováni, protože počet plných mocí,
kterými disponujeme, nebyl dostatečný.
K radosti ministra Vojtěcha i zdravotních
pojišťoven mohly tak být uzavřeny dohody,
s nimiž komora nesouhlasila.
Je škoda, že většina účastníků dohodovacího řízení se pro rok 2020 spokojila s úhradami, které jsou hluboko pod ekonomickými
možnostmi zdravotních pojišťoven, na jejichž
účtech leží desítky miliard korun. Vždyť kdy
jindy než v čase ekonomické prosperity jsme
si měli důrazně říci o to, aby nám pojišťovny za
naši práci platily více než dosud. Pokud přijde
krize, kterou nás ministr Vojtěch straší, pak
nedostaneme tuplem nic.
Aby se to příště již neopakovalo, budeme
potřebovat více plných mocí od soukromých

SAS podá žalobu na prezidenta ČLK

Usnesení mimořádného sjezdu Sdružení ambulantních specialistů, z.s.
konaného 8. 11. 2019:
Sjezdu se zúčastnilo 112 delegátů s hlasem rozhodujícím.
Sjezd ukládá Radě zaslat prezidentovi
ČLK předžalobní výzvu, v níž bude žádat,
aby konal ve smyslu veřejné výzvy Koalice soukromých lékařů ze dne 29. 10. 2019.
Pokud do sedmi dnů nebude ze strany prezidenta ČLK na tuto předžalobní výzvu
adekvátní reakce, ukládá sjezd Radě podat
na prezidenta ČLK žalobu na ochranu dobrého jména právnické osoby, tj. SAS.
lékařů. Česká lékařská komora je natolik silnou a sebevědomou organizací, že nemáme
zapotřebí kupovat si na úkor lékařů přízeň politiků. Garantujeme vám, že nikdy nebudeme
před zájmy lékařů – svých členů upřednostňovat politické zájmy ministra zdravotnictví.
Nepodepíšeme žádné dohody, které by nebyly

výhodné pro lékaře, a nikdy se nesnížíme
k podrazáckému jednání. To znamená, že
při prosazování zájmů jedné skupiny lékařů
nebudeme poškozovat jiné kolegy.
Sjezd ČLK vyzývá organizace lékařů sdružené v tzv. Koalici soukromých lékařů, aby
kolegiálně podporovaly trvalou snahu České
lékařské komory o zlepšení profesních a pracovních podmínek všech lékařů.
Hlasování: pro 212/proti 27/zdržel se 22
Sjezd ČLK vyzývá vedení Sdružení soukromých gynekologů, Sdružení ambulantních specialistů, Sdružení praktických lékařů, Sdružení
praktických lékařů pro děti a dorost a ostatní
organizace účastnící se dohodovacího řízení
ke spolupráci a koordinaci postupu s ČLK při
dohodovacím řízení pro rok 2021.
Hlasování: pro 209/proti 29/zdržel se 17
Dejte nám svoji důvěru a my vám slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom
vás nezklamali.
MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Ne všichni funkcionáři usnesení sjezdu respektují

Nepodléhejte manipulaci ČLK

Vážené kolegyně, vážení
kolegové, pečlivě zvažte, komu
dáváte hlas, zda svému sdružení
(SPL, SPL DD, SAS, Sdružení
soukromých gynekologů), nebo
ČLK. Nepodléhejte manipulaci
ČLK!
ČLK v každém čísle Tempus medicorum tiskne inzerci
„Udělení plné moci ČLK-o.s.“,
byť je to časopis ČLK, nikoli
ČLK-o.s. Prezident Kubek tak
zneužívá časopisu k manipulaci
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členů, stejně tak zneužívá databázi členů ČLK. Od podzimu
tohoto roku se stupňují útoky na
ambulantní lékaře a jejich dobrovolné organizace. Tyto útoky
a manipulace opět vrcholily na
sjezdu ČLK.
„Sjezd České lékařské komory vyzývá soukromé lékaře, aby
udělili ČLK-o.s. plnou moc k svému zastupování v dohodovacích
řízeních.“ A „Sjezd ČLK vyzývá
organizace lékařů sdružené v tzv.
Koalici soukromých lékařů, aby
kolegiálně podporovaly trvalou
snahu České lékařské komory
o zlepšení profesních a pracovních podmínek všech lékařů.
Sjezd ČLK vyzývá vedení Sdružení soukromých gynekologů,
Sdružení ambulantních specialistů, Sdružení praktických
lékařů, Sdružení praktických
lékařů pro děti a dorost a ostatní
organizace účastnící se dohodovacího řízení ke spolupráci
a koordinaci postupu s ČLK při
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dohodovacím řízení pro rok
2021.“ … Jsou kubkovštinou!
Sám prezident tyto body
podsunul do usnesení sjezdu
a nechal si je odhlasovat i přes
výtky ambulantních lékařů.
Nechápala jsem, proč tak činí
a opět vráží klín mezi nemocniční a ambulantní lékaře. Teď
je to jasné! Aby mohl eskalovat
další nátlak na lékaře ve jménu
sjezdu, který mu ukládá… bla bla
bla. Stále nevím, komu prezident
ČLK slouží a kam vrhá ČLK. Nechápu, proč zvyšuje napětí mezi
lékaři, a naprosto nevhodným
chováním a rétorikou izoluje
ČLK od ostatních organizací
a jednání.
ČLK-o.s. vznikla účelově!
A bohužel žije z členských příspěvků ČLK. Pan prezident ve
svém dopise přiznává, že ČLK-o.s. hájí zájmy vlastně jen čtyř
segmentů s několika málo plnými
mocemi (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, ambulantní

gynekologové, komplement).
Delegovaní lékaři rozhodně
nejsou žádní odborní ani ekonomičtí experti, kteří by mohli
lépe prosazovat naše zájmy než
naše sdružení. Ta nás vždy dobře
reprezentovala a nikdy pro nás
nevyjednala horší podmínky. Občas jsme se nedohodli a komora
za nás v té době nehnula prstem.
Jsme zvyklí za sebe bojovat a nést
plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, občas jsme schopni zavřít ordinace a ukázat svou sílu.
Nechápu tedy, že v roce dohody
téměř všech segmentů se ČLK
takhle chová a proč osočuje ambulantní lékaře a jejich organizace.
Kolegyně, kolegové! Moc vás
prosím o zralou úvahu při udělování plných mocí. Nepodléhejte
manipulační a útočné rétorice
pana prezidenta.
MUDr. Jaroslava Švandrlíková,
předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary
Karlovy Vary, 3. 12. 2019
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MLADÍ LÉKAŘI
• Chcete se bránit ekonomické
zvůli státu aČLK
zdraPLATY
LÉKAŘŮ
votních pojišťoven, které zneužívají nejednotLÉKAŘI
Alékařů?
SOUKROMÉ FIRMY
nost nás
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ANO, pak neváhejte a zašlete plnou moc pro ČLK–o. s., abychom
mohli v dohodovacích řízeních hájit také
vaše oprávněné zájmy.
Žádáme o vyplnění formuláře plné moci také
ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří
svoji plnou moc ČLK–o. s. udělili již dříve.

O tom, zda Česká lékařská komora bude mít dost síly
hájit zájmy soukromých lékařů v dohodovacím
řízení o úhradách zdravotních služeb pro rok
2021, se rozhoduje již nyní.
• Chcete, aby vaše ekonomické zájmy hájilo
nejsilnější sdružení poskytovatelů s profesionálními právníky a ekonomy?
• Jste soukromým lékařem – ambulantním specialistou, gynekologem, praktickým lékařem
nebo provozujete vlastní laboratoř či radiodiagnostické pracoviště?

✂

zde odstřihněte

P L N Á M O C
Zmocnitel – poskytovatel zdravotních služeb
název:
sídlo:
IČ:

IČZ1):

IČP2):

zastoupený:

tímto zmocňuje
Zmocněnce – profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotních služeb:
Českou lékařskou komoru–o. s.
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2
aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
– v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17 odst. 2
zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění
– v dohodovacím řízení o hodnotě bodu, výši úhrad hrazených služeb
a regulačních omezeních dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.,
v platném znění
a to za

•

skupinu poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti
a dorost
• skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb
• skupinu poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných
služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména
klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů
• skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb
(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

Pozn.: IČZ, IČP jsou fakultativními údaji, na jejichž základě ČLK–o. s. získává
komplexní představu o smluvních poskytovatelích zdravotních služeb, které
v rámci dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění těchto údajů nezakládá neplatnost plné moci.
1. IČZ – identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb nebo části
poskytovatele zdravotních služeb: osmimístný číselný kód, číslo přiděluje
místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny,
která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným poskytovatelem.
2. IČP – identifikační číslo pracoviště: osmimístný číselný kód, který blíže
identifikuje konkrétní zdravotnické pracoviště poskytovatele zdravotních služeb nebo jeho části. IČP potvrzuje místně příslušné pracoviště VZP.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v plném rozsahu úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem
č. 48/1997 Sb.
Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasí s tím, aby každý z nich jednal samostatně v plném
rozsahu tohoto zmocnění.
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem svého podpisu zmocnitelem a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zmocněnec a druhý
zmocnitel.

V
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MLADÍ EVROPŠTÍ LÉKAŘI

Syndrom vyhoření tématem
pro mladé lékaře
Hlavním tématem podzimního zasedání EJD (European Junior Doctors), které se tentokrát konalo v Berlíně,
byl management burnout syndromu (syndromu vyhoření). Česká lékařská komora má k dispozici výzkum
z roku 2013, ve kterém bylo zjištěno, že až 36 % zaměstnanců uvažuje o odchodu ze svého zaměstnání,
jako důvody uváděli nejčastěji pracovní a platové podmínky. Skoro všichni respondenti (92 %) považují
svou profesi lékaře za stresující a 82 % se cítí ohroženo syndromem vyhoření.
laritě. Mnoho zástupců členských
států se o tento projekt zajímalo
s tím, že by něco podobného chtěli
zavést ve své zemi. Proto se těšíme,
že by snad brzy tento projekt mohl
přesáhnout naše hranice.
Druhý víkend v listopadu se
konala v hlavním městě Lotyšska
konference na téma Free mobility
of Junior Doctors (Volný pohyb
mladých lékařů). Tato konference
vznikla na podporu mladých doktorů, kteří by měli být v Lotyšsku
nuceni podepisovat kvalifikační
dohody. Organizaci EJD v Rize
reprezentovala místopředsedkyně Sekce mladých lékařů Monika

Hilšerová s přednáškou Medical
mobility of Junior Doctors across
Europe. Nyní je tento volný pohyb
umožněn směrnicí o uznávání odborných kvalifikací z roku 2005,
která stanoví pravidla pro dočasnou mobilitu a také pro ty, kteří se
chtějí trvale usadit jako zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně
výdělečně činná v zemi, kde nezískali svou odbornou kvalifikaci. Zároveň určuje pravidla pro systémy
uznávání kvalifikací pro profese
s harmonizovanými minimálními
podmínkami odborné přípravy (tj.
lékaři).
Monika Hilšerová, Jan Přáda

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

LÉKAŘI DO NĚMECKA
Aktuálně hledáme lékaře na pozice:
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akce, podpora kolektivu, organizace práce, work-life balance).
Dalším bodem programu byly
volby předsednictva a nového prezidenta. Prezidentem byl zvolen na
dva roky Matthias Korner, který
v předešlých letech zastával funkci
účetního.
Dále bylo odhlasováno, že v případě brexitu zůstane Velká Británie
členem EJD, což je dobrá zpráva,
protože integrita organizace zůstane nenarušena.
Předseda Sekce mladých lékařů ČLK Jan Přáda představil
všem evropským státům novinky
ve zdravotnictví a náš nový projekt
Férové pracoviště, který v České
republice stále získává na popu-
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vhodné i pro absolventy

■ sekundární lékař chirurgie / traumatologie –

vhodné i pro absolventy

■ odborný / sekundární lékař internista /

chirurg / praktik do Bavorska – 0,5 úvazek

Nabízíme:

■ úleva od administrativy
■ vysoký výdělek 4 500–13 000 euro měsíčně podle pozice
■ menší i větší nemocnice včetně univerzitních klinik
■ podpora v Česku i Německu, služba je bezplatná

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás.

Monika Hurtová, tel.: 605 990 341, mail: monika.hurtova@pharmonia.cz
Pharmonia s.r.o., kanceláře Praha – Brno – Bratislava

www.pharmonia.cz

Inzerce ▲

V zahraničí se s touto hrozbou
potýkají také, především kvůli přepracovanosti, neboť ve většině evropských států jeden lékař zastává
takové množství práce, na kterou
by bylo potřeba více úvazků. Několik lékařů dovede neléčení burnout
syndromu až k sebevražednému
jednání.
V pracovních skupinách jsme
identifikovali rizikové faktory, které jsou častou příčinou syndromu
vyhoření, jako je například nedostatek volného času, nedostatečné
ohodnocení, pocit méněcennosti
nebo permanentní stres v zaměstnání, a snažili se navrhnout řešení,
která by syndromu vyhoření zamezila (například teambuildingové

■ vedoucí lékař gynekologie do Bavorska
■ vedoucí lékař gynekologie do Dolního Saska
■ vedoucí lékař interní medicíny do Bavorska
■ vedoucí / odborný lékař anesteziologie do Bavorska
■ sekundární lékař anesteziologie do Bavorska –
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NEKROLOG

Odešel Rytíř doc. Zdeněk Ježek
Narodil se 13. 8. 1932 v Liberci. Lékařskou
fakultu hygienickou UK v Praze absolvoval
s vyznamenáním v roce 1958. V roce 1959
byl přijat na řádnou aspiranturu do Ústavu
epidemiologie a mikrobiologie, kde pracoval jako lékař epidemiolog. Od roku 1960 se
podílel na řešení úkolu Světové zdravotnické
organizace (WHO) a Ministerstva zdravotnictví týkajícího se tuberkulózy. Kandidátskou
práci o vlivu tuberkulózy skotu na lidskou
populaci obhájil v roce 1963. V roce 1965 byl
WHO vyslán do Mongolska realizovat projekt
veřejného zdravotnictví a epidemiologie. Na
přelomu 60. a 70. let, po absolvování postgraduálního školení v oboru epidemiologie a veřejného zdravotnictví v Centers for Disease
Control and Prevention v Atlantě a na Yaleově univerzitě v New Havenu, působil jako
konzultant v ústředí WHO (divize sdělných
nákaz) v Ženevě, poté jako konzultant WHO
v Mongolsku. V letech 1971 a 1972 se podílel
na likvidaci neštovic v Jugoslávii a epidemie
cholery na východním Slovensku. V letech
1972 až 1977 pracoval v Dillí jako vedoucí
epidemiolog programu globální eradikace
neštovic pro oblast jihovýchodní Asie, pak byl
pověřen likvidací posledních ohnisek neštovic na světě – v oblastech na pomezí Somálska, Etiopie a Keni. V roce 1980 působil jako
poradce pro nakažlivé nemoci v konžském
Brazzaville. Poté organizoval program epidemiologické surveillance ortopoxvirových
nákaz a afrických virových hemoragických
horeček v oblastech západní, střední a východní Afriky. Vedl studie virových hemoragických horeček (Lassa, Ebola, Marburg,
krymskokonžská) a epidemiologie a ekologie
viru opičích neštovic (monkeypox, tanapox)
a jejich významu pro lidskou populaci. Od
roku 1985 vedl program posteradikační surveillance neštovic a dalších významnějších
ortopoxvirových nákaz. Je jedním z autorů
a editorů rozsáhlé prestižní publikace WHO
Neštovice a jejich eradikace.
Výsledky studie ortopoxvirových nákaz ve
střední Africe publikoval v monografii Human
monkeypox, kterou obhájil jako disertační
práci k získání hodnosti doktora věd (1991).
V roce 1988 přešel do globálního programu
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WHO proti AIDS, kde se účastnil vedení výzkumu vakcín, kliniky a terapie, laboratorní
diagnostiky a surveillance a epidemiologického výzkumu. V letech 1992 až 1996 lektoroval semináře a kurzy WHO věnované řízení
národních programů HIV/AIDS v Lotyšsku,
Moldávii, Rumunsku, Rusku a Kyrgyzstánu.
V roce 1996 reprezentoval WHO v programu
OSN UNAIDS v Rusku. V roce 1995 se jako
vedoucí týmu WHO účastnil likvidace epidemie Eboly v jihozápadním Zairu. V roce 1996
předsedal národní komisi jmenované hlavním
hygienikem ČR, která hodnotila stávající úroveň aktivit národního programu AIDS a navrhla další zaměření prevence HIV v České
republice. V letech 1998 a 1999 byl docent
Ježek poradcem WHO v nově vzniklé divizi
vynořujících se nákaz a ostatních sdělných
nemocí a připravoval a organizoval semináře

o ortopoxvirových infekcích, předsedal sekci
ortopoxvirových nákaz na mezinárodním
virologickém kongresu v Sydney. Je autorem
dvou set odborných publikací – monografií,
skript a článků publikovaných v české a zahraniční literatuře. Přednášel v rámci výuky
tropické medicíny na IPVZ a 1. LF UK. Za
svoji činnost byl mnohokrát oceněn WHO,
mongolskou a indickou vládou. Roku 1987
mu byla udělena medaile J. E. Purkyně za
úspěšnou mezinárodní spolupráci při eradikaci neštovic. Program WHO na eradikaci
pravých neštovic byl dvakrát navržen na Nobelovu cenu míru.
V poslední době docent Ježek přednášel
a publikoval o bioterorismu a podílel se na
periodických přednáškách jednotlivých
témat tropické medicíny pro studenty medicíny i lékaře.
(red)
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Ve věku 87 let zemřel přední český epidemiolog doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc. Odešel v něm další
z Rytířů českého lékařského stavu, jímž byl lékařskou komorou pasován v roce 2003. Docent Ježek
hrál významnou roli v celosvětovém vymýcení pravých neštovic, ale bojoval rovněž s cholerou, dětskou
obrnou, AIDS, ebolou i proti biologickým zbraním. Pomohl zachránit miliony lidských životů.

24. REPREZENTAČNÍ

PLES LÉKAŘŮ ČESKÝCH
25. ledna 2020 - 20:00 - Palác Žofín

VELKÝ SÁL

Bohuš Matuš
Josef Laufer
Boom! Band Jiřího Dvořáka se sólisty
Klavírista Radim Linhart
Předtančení TK Chvaletice
Tap Academy Prague

MALÝ SÁL
MiniBand
Šárka Marková
Diskotéka Miloše Skalky

RYTÍŘSKÝ SÁL
Alena Přibylová and her Longhairs
Frajéři z galerky
Moderátorka
Veronika Poláčková

Předprodej vstupenek od 15. 11. 2019 - Palác Žofín
Po–pá: 12:00–16:30 Tel.: 222 924 112 www.zofin.cz
Změna programu vyhrazena.

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2019

35

TEMPUS

MEDICORUM

Lékař neodpovídá za výsledek
• Příčinná souvislost mezi odbornou chybou a následkem musí být prokázána. • Sami
lékaři někdy nesprávně přisuzují pacientovi práva, která nemá. • Znalci ani členové
odborných komisí by neměli řešit právní otázky.
Nedávno jsem četl posudek nezávislé odborné komise jednoho kraje, kde čtyři erudovaní
lékaři specialisté zhodnotili postup lékařů jisté nemocnice jako postup, který odpovídal pravidlům lékařské vědy a uznávaným postupům s ohledem na individualitu pacienta, konkrétní podmínky
a objektivní možnosti, tedy šlo o postup tzv. lege artis. Současně však do závěru posudku nezávislé
odborné komise uvedli, že s ohledem na skutečnost, že pacientka při zákroku utrpěla závažnou újmu
na zdraví, má právo na náhradu škody a nemajetkové újmy, kterou je třeba jí poskytnout.
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pacientovi, jenž utrpěl vážnou újmu na
zdraví, příspěvek k náhradě újmy, která mu
tím vznikla. Je také skutečností, že Česká
lékařská komora v připomínkách k novému zákonu o zdravotních službách a podmínkách k jejich poskytování opakovaně
navrhovala, aby stejné ustanovení bylo začleněno i do nového zákona o zdravotních
službách, protože se ukázalo, že nebylo příliš velké množství pacientů, kteří stát o tuto
pomoc žádali, a finanční prostředky, které
byly na to ze státního rozpočtu vynaloženy,
byly marginální. Konečně nejde o plné odškodnění ze strany státu, ale jde o příspěvek k překlenutí určitého obtížného
období, kdy pacient je neschopen práce,
podstupuje léčení a současně se dostává
do nepříznivé ekonomické situace. Šlo
pouze o případy, kdy nebyl důvod uložit
zdravotnickému zařízení povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, ale
kdy újma na zdraví vznikla při léčbě ve
zdravotnickém zařízení, byť bez jakéhokoliv zavinění lékařů. Obnovit tento institut by možná bylo vhodné, ale nelze jej
nahrazovat tím, že budeme přiznávat
právo na náhradu škody a nemajetkové
újmy vůči poskytovateli zdravotních
služeb pouze ze soucitu k pacientovi,
byť by velkou část nákladů nesla pojišťovna.
Je třeba vzít v úvahu, jednak že pojištění poskytovatele zdravotních služeb má
určité limity, které mohou být překročeny,
někdy i opakujícími se a nemalými nároky
pacienta na náhradu škody, a zejména nemajetkové újmy, případně i osob pacientovi
blízkých, jednak velký počet pojistných
událostí a velké částky vynaložené na od-

škodnění a náhradu nemajetkové újmy
mohou vést ke zvýšení pojistného.
Pro odpovědnost poskytovatele
zdravotní služby za újmu na zdraví
pacienta musí být splněna podmínka,
že poskytovatel porušil svou povinnost
poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni – tedy lege artis.
Dále musí být splněna podmínka, že
případné porušení uznávaných postupů
a pravidel lékařské vědy bylo v daném
případě v příčinné souvislosti s újmou
na zdraví nebo úmrtím pacienta. Tedy
že je prokázáno, že pokud by bylo postupováno správně a nedošlo by k odbornému pochybení, nedošlo by ani k újmě na

NH Hospital a.s.
Nemocnice Hořovice
přijme lékaře/lékařku pro

radiodiagnostické
oddělení.
Více o nabízených pozicích
a zaměstnaneckých benefitech
naleznete na webu
www.nemocnice-horovice.cz
/odbornici/kariera
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Jednak členové nezávislé odborné komise pověřené vypracováním odborného
posudku krajským úřadem řešili to, co jim
nepřísluší – právní otázku, zda někomu
náleží, či nenáleží náhrada škody a nemajetkové újmy. Toho by se vždy znalci i členové odborných komisí měli vyvarovat,
a je hrubou chybou úředníků příslušného
krajského úřadu, že po obdržení tohoto
posudku jeho zpracovatele na to neupozornili a nevrátili posudek k přepracování
nebo alespoň eliminaci uvedené, z právního hlediska nesmyslné věty o právu na
odškodnění při zcela správném postupu lékařů. Bohužel případů, kdy sami lékaři řeší
tímto způsobem právní otázku práva na odškodnění i tehdy, když k němu není vůbec
žádný důvod z hlediska odborně správného
postupu, svým způsobem stále přibývá.
Lze to do jisté míry pochopit vzhledem
k určitému soucitu nad člověkem, který
utrpěl závažnou újmu na zdraví a možná
i škodu v podobě ušlého výdělku a nákladů
léčení s tím, že škodu stejně uhradí z větší
části pojišťovna, proto není důvod bránit
se tomu, aby v odborném posudku, který
hodnotí práci lékařů zcela pozitivně, byla
poznámka o „právu pacienta na odškodnění“.
Je skutečností, že v bývalém zákoně
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který
byl nahrazen od 1. dubna 2012 zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, bylo
ustanovení o tom, že v případě, kdy nejsou
splněny podmínky k tomu, aby zdravotnické zařízení poskytlo pacientovi odškodnění, ale k újmě na zdraví došlo při poskytování zdravotní péče, může stát poskytnout
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šího soudu ČR ze dne 28. března 2019 sp.
zn.: 25 Cdo 2217/2017. Právní věta tohoto
rozhodnutí zní takto:
„Postup lékaře a jeho soulad se současnými dostupnými poznatky lékařské
vědy a praxe se vždy hodnotí tzv. ex ante,
tj. na základě poznatků, které měl lékař
k dispozici v době svého rozhodování.
Stanoví-li lékař při výkonu svého povolání chybnou či opožděnou diagnózu, pak to
samo o sobě ještě nemusí opodstatňovat
závěr, že již tímto porušil svou povinnost
vyplývající pro něj ze zákona. Pouze tehdy, je-li diagnostické pochybení lékaře,
zakládající porušení právní povinnosti
doloženou příčinou újmy na zdraví pacienta (vztah příčinné souvislosti), vzniká
odpovědnostní vztah. I když je pro tzv.
medicínské spory obvyklé, že vztah příčiny a následku nelze vždy postavit zcela
na jisto, tj. na sto procent, vyžaduje se
splnění této podmínky prokázané alespoň
s vysokou mírou pravděpodobnosti či
stupněm hraničícím s jistotou. Nelze totiž škůdci ukládat povinnost k náhradě,
jestliže podmínky vzniku odpovědnosti
nejsou dány.“
Z odůvodnění tohoto rozhodnutí lze
vyjmout:
„Ze skutkových zjištění v daném případě vyplynulo, že souhrn rizikových faktorů
dovršený fixací dolní končetiny vyžadoval
od 4. 9. 2009 přijetí preventivních opatření proti trombóze, aniž byla ovšem účinně
provedena (medikace anopyrinem tento účel
nenaplňovala); protože však v organismu pacientky již před tímto datem proběhly změny
vedoucí k trombóze a embolii (rozvoj tzv.
tromboembolitické kaskády, podle znaleckého posudku), není nedostatečná medikace ani
neprovedení požadované sonografie žilního
řečiště levého bérce příčinou smrti pacientky.
Za této situace jsou bez významu výhrady
nedostatečnosti zdravotnické dokumentace
i úvahy o míře pravděpodobnosti odvrácení
fatálního následku.“
Pokud se ovšem naplnilo určité riziko
zákroku, které bylo předem známo, je třeba,
aby bylo rovněž prokázáno, že pacient byl na
toto riziko upozorněn, byl o něm informován, vzal jej na vědomí a s vědomím tohoto
rizika s příslušným zákrokem souhlasil. Pokud by šlo o riziko předem známé a závažné
a pacient by na něj upozorněn nebyl, mohl
by soud rozhodnout i při zcela správném
postupu lékařů o povinnosti nahradit pacientovi škodu a nemajetkovou újmu pro
absenci informací. Taková praxe je v sou-

časné době především v Německu. Česká
judikatura je poněkud zdrženlivější a vychází z principu, že plné odškodnění při
správném postupu, ale nedostatečném
informování pacienta, náleží pacientovi
pouze tehdy, lze-li rozumně dovodit, že
v případě, že by příslušnou informaci
obdržel, zákrok by nepodstoupil. Vždy
však je absence důležité informace o riziku
výkonu zásahem do osobnostních práv (tzv.
přirozených práv člověka) a vždy by v rámci
řízení o ochraně osobnosti měl ten, kdo byl
o důležitou informaci o riziku výkonu zkrácen, právo na náhradu nemajetkové újmy
za poškození svých osobnostních práv. Tak
vyznívá i česká judikatura.
Lze důrazně doporučit, aby lékaři,
kteří provádí, ať již v postavení soudních znalců, nebo členů odborných komisí, hodnocení práce svých kolegů, se
zdrželi řešení právních otázek, zejména
aby neřešili otázku, zda někomu náleží,
či nenáleží náhrada škody či nemajetkové újmy. Jde o otázku právní, jejíž
řešení náleží soudu, a nikoli znalcům
nebo odborníkům z oborů medicíny.
JUDr. Jan Mach, advokát
ředitel právní kanceláře ČLK

ONK, a.s.,
Nemocnice Kutná Hora
přijme lékaře/lékařku
na akreditované pracoviště
interního oddělení a na LDN
oddělení.
Nabízíme: motivační platové
ohodnocení, zaměstnanecké
benefity, zázemí krajské nemocnice akreditované SAK,
podporujeme profesní růst
a rozvoj
Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře, ukončený základní kmen nebo specializovanou
způsobilost vítáme
Kontakt: Bc. Jitka Novotná,
tel. 327 503 497, 724 175 878,
email: jitka.novotna@nemkh.cz
www.nemkh.cz
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zdraví nebo úmrtí. Je pravda, že toto se
v podmínkách poskytování zdravotní péče
posuzuje někdy nesnadno a většinou lze
připustit, že výsledek by mohl být stejný
i při zcela správném postupu – s ohledem
na celkový zdravotní stav pacienta. Ústavní
soud i Nejvyšší soud proto přijaly zásadu,
že podmínka příčinné souvislosti mezi případným odborným pochybením a následkem na zdraví pacienta v občanskoprávních
věcech, kdy nejde o trestní odpovědnost,
ale jde o náhradu škody nebo nemajetkové
újmy, nemusí být zcela stoprocentní, ale
měla by být velice pravděpodobná, přičemž tato pravděpodobnost by měla hraničit s jistotou. To se ovšem týká situace,
kdy jde o občanskoprávní odpovědnost za
škodu a nemajetkovou újmu. V případě
trestní odpovědnosti lékaře za újmu na
zdraví nebo úmrtí pacienta by rozhodně
příčinná souvislost mezi pochybením
a následkem měla být prokázána jako
stoprocentní, jinak by neměla připadat
v úvahu trestní odpovědnost, ale odpovědnost disciplinární (tedy předání věci
k disciplinárnímu vyřízení komoře).
Osobně jsem zažil situaci, kdy u soudu
v trestním řízení soudní znalec zhodnotil
jako chybný odborný postup lékaře skutečnost, že neprovedl určitý diagnostický
výkon, který se zpravidla v dané situaci provádí a bylo možno ho bez problémů provést.
Tento diagnostický výkon by podle znalce
pravděpodobně zabránil úmrtí pacientky. Na výslovný dotaz soudce, nakolik je
pravděpodobné, že by ani provedení předmětného diagnostického výkonu nevedlo
k záchraně života pacientky, odhadl znalec,
že na patnáct procent. Tedy pochybnost
o příčinné souvislosti mezi odborným
pochybením a úmrtím byla odhadnuta na
patnáct procent. To vedlo k velmi rychlému
rozhodnutí soudu o zproštění obžaloby,
neboť existuje-li pochybnost o příčinné souvislosti mezi pochybením a následkem, je třeba vždy postupovat podle ústavní zásady presumpce neviny,
která se projevuje v zásadě in dubio
pro reo – tedy v pochybnosti ve prospěch obviněného. V občanskoprávním
řízení by možná pochybnost odhadnutá
pouze na patnáct procent stačila k tomu,
aby byla založena odpovědnost za škodu
a nemajetkovou újmu poskytovatele zdravotní služby, aniž by však došlo ke kriminalizaci lékaře.
Právě letos v tomto směru došlo k velmi
zajímavému judikátu – rozhodnutí Nejvyš-
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Povinná elektronická evidence
tržeb (EET) dopadne i na lékaře
Snaha České lékařské komory o vynětí lékařů z povinné elektronické evidence tržeb nebyla současnou
vládou akceptována. Zástupci ČLK v čele s MUDr. Milanem Kubkem absolvovali řadu jednání na různých
úrovních, od pracovních jednání na Generálním finančním ředitelství, kde byly prezentovány racionální
důvody pro vynětí lékařů z EET, přes několikeré jednání s ministryní financí JUDr. Schillerovou až po
jednání s předsedou vlády Ing. Babišem. Ve všech případech bylo prezentováno a racionálně zdůvodňováno
specifické postavení a financování zejména soukromých lékařů.

Je lékař povinen automaticky
zavádět EET a tuto skutečnost
hlásit finančnímu úřadu?

Současná vláda přijala novelu zákona
o evidenci tržeb, která k 1. 5. 2020 stanoví
i lékařům povinnost elektronické evidence tržeb v případech, kdy za poskytnuté zdravotní
či jiné služby přijímá úhradu v hotovosti. Zákon dále stanoví, že EET dopadá i na úhrady
přijímané prostřednictvím prostředků, které
jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo
služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku (například dárkové poukazy),
a dále na úhrady přijímané prostřednictvím
šeků či směnek.
Novela zák. č. 256/2019 Sb. zavádí možnost evidovat tržby ve zvláštním režimu,
zjednodušeně řečeno v režimu „off-line“,
tedy bez nutnosti hotovostní příjmy evidovat elektronicky.

Kterých příjmů se EET týká?

Poskytováním služeb, s nimiž je spojena
přímá úhrada pacienta, jsou rozuměny takové
služby, výkony a činnosti, jež nejsou hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění a poplatník (dále jen „lékař“) za tyto služby přijímá
úhradu v hotovosti.
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Povinnost elektronicky evidovat tržby se
týká pouze těch lékařů, kteří hodlají i nadále
přijímat v souvislosti s poskytováním nehrazených zdravotních služeb či jiných služeb
hotovostní úhradu. Těmto lékařům vzniká
od 1. 5. 2020 povinnost elektronicky evidovat
tržby, tj. s předstihem se zaevidovat v systému
EET a pořídit si registrační pokladnu, která
splňuje zákonné podmínky EET.
Evidence se provádí u místně příslušného správce daně (dále jen „finanční úřad“)
či prostřednictvím datové schránky, kdy lékař požádá o autentizační údaje. S těmito
evidenčními údaji se lékař přihlásí na www.
daneelektornicky.cz do sekce elektronická
evidence tržeb/správa údajů evidence tržeb.
Dále postupuje podle pokynů, tj. zaregistruje si provozovnu ( je potřeba si poznačit její
ID) a vygeneruje certifikát. Poté je vhodné,
aby byla lékaři odborně naistalována EET
registrační pokladna. Lékař by měl mít vždy
na paměti, že je povinen pacientovi při přijetí hotovostní úhrady vystavit účtenku (tisk
účtenky zajišťuje registrační pokladna) a zaevidovat tržbu on-line u správce daně (v případě technického výpadku do 48 hodin).

Lze přijímat úhradu za poskytnuté
služby, aniž bych byl povinen
pořizovat EET pokladnu?

Rozhodne-li se lékař nepřijímat hotovostní úhradu za poskytnuté zdravotní či
jiné služby, není povinen se registrovat výše
uvedeným způsobem v systému EET ani není
povinen žádným jiným způsobem finanční
úřad o způsobu přijímání úhrady informovat.

Tento postup se týká lékařů, kteří budou na
základě dohody s pacientem úhrady přijímat výhradně bezhotovostním způsobem.
Mezi tyto způsoby řadíme úhrady přijímané
převodem prostředků mezi bankovními účty
a úhrady přijímané prostřednictvím platebních karet. V prvém případě převede pacient
lékaři požadovanou úhradu bezhotovostním
způsobem na účet. Druhý případ předpokládá
pořízení platebního terminálu, který umožňuje bezhotovostní platby prostřednictvím
platebních karet.
Rozhodne-li se lékař zřídit platební terminál, měl by tento postup konzultovat se
svou bankou, případně svým účetním či daňovým poradcem, kteří by měli být nápomocni
při výběru nejvýhodnějšího systému pro lékaře. Česká lékařská komora vyjednává
o možném zvýhodněném zajištění těchto
terminálů pro členy ČLK. Z tohoto důvodu doporučujeme s nákupem počkat,

NA ŠUMAVĚ CHYBÍ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ!
PŘIJĎTE PRACOVAT NA MALEBNÝ
OBVOD DO STRÁŽOVA.
Ordinace a byt v majetku města
ihned k dispozici.
Bližší informace na našem
městském úřadě.
Tel.: 376 392 465,
e-mail: mesto@strazov.cz
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Příjmy, které lékař přijímá bezhotovostně
z veřejného zdravotního pojištění, nejsou
předmětem evidence tržeb.

PRÁVNÍ PORADNA

Přijímám hotovostní platby,
ale nechci zavádět EET pokladnu.
Jak mám postupovat?

Novela zákona umožňuje evidovat tržby
v tzv. zvláštním režimu. Smyslem zvláštního
režimu je vystavování účtenek a jejich evidence v listinné (papírové) podobě.
Zvláštní režim může využít lékař, který
splňuje tyto podmínky:
• není plátcem DPH,
• nezaměstnává více než dva zaměstnance
(výjimkou je zástup po dobu překážky
v práci na straně zaměstnance anebo
v době čerpání dovolené zaměstnance),
• hotovostní příjmy nepřesahují částku
600 000 Kč za rok.
Předpokladem pro využití zvláštního
režimu evidence tržeb je povolení místně
příslušného finančního úřadu. Lékař je tedy
povinen podat žádost o povolení evidovat
tržby ve zvláštním režimu, přičemž žádost
musí obsahovat doklady (potvrzení) prokazující splnění výše uvedených podmínek
(v době psaní tohoto textu není známo, zda
finanční správa zveřejní vzor žádosti). Povolení zvláštního režimu evidence tržeb
bude finančním úřadem lékaři oznámeno
zpravidla při jeho návštěvě za účelem fy-
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zického převzetí potřebného počtu bloku
účtenek. Tyto účtenky jsou číslovány a dále
evidovány podle jednotlivých lékařů. Lékař, jemuž bylo povoleno evidovat tržbu
ve zvláštním režimu, nemusí žádat o autentizační údaje a generovat si certifikát
pro evidenci tržeb.
Účtenka je zvláštním tiskopisem, jejž
vydává Ministerstvo financí ČR. Lékař je
povinen při přijetí hotovostní platby vystavit pacientovi tuto účtenku a současně
uchovává její stejnopis. Ve zvláštním režimu
je lékař povinen podat finančnímu úřadu
za každé kalendářní čtvrtletí oznámení
o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu,
a to ve lhůtě 20 dnů od konce příslušného
kalendářního čtvrtletí. Oznámení lze podat jen na tiskopisu Ministerstva financí
ČR, případně tiskovém výstupu, který má
obsah shodný s tiskopisem MF ČR, anebo
prostřednictvím datové zprávy ve formátu
a struktuře zveřejněné finančním úřadem.
Vzhledem k nutnosti žádat o povolení
zvláštního režimu, fyzicky zajišťovat bloky účtenek a podávat povinné čtvrtletní
hlášení vyvstává otázka, zda se skutečně
jedná o zjednodušení evidence tržeb, či
nikoliv. V tomto ohledu bude záležet na
preferencích a individuálních podmínkách
konkrétního lékaře.

Jsou s EET spojeny další povinnosti?

Lékař je povinen mít na místě, kde se
běžně uskutečňují evidované tržby, informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. Toto oznámení je povinen
uvést i na svých internetových stránkách,
pokud zde nabízí služby, za něž je poskytována hotovostní úhrada.
Zákon stanoví doslovné znění oznámení
pro běžný a zvláštní režim evidence tržeb:
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu
u správce daně online; v případě technického
výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li
poplatník v daném pokladním místě tržby
v běžném režimu.
Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je
povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku
účtenek, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zvláštním režimu.“
Jako s každou zákonnou povinností je
i s evidencí tržeb spojena tzv. oznamovací povinnost v případech, kdy dochází ke
změně rozhodných skutečností na straně lékaře (např. změna názvu, změna sídla apod.).

Stanoví zákon o evidenci
tržeb sankce?

Kdo závažným způsobem úmyslně ztíží
nebo zmaří evidenci tržeb, může být postižen
pokutou do 500 000 Kč.
Kdo poruší povinnost zaslat datovou
zprávou údaje o evidované tržbě správci
daně anebo poruší povinnost vystavit účtenku
tomu, od koho evidovaná tržba plyne, může
být postižen pokutou do 500 000 Kč.
Kdo poruší povinnost umístit informační
oznámení nebo nezachází s autentizačními
údaji, certifikátem pro evidenci tržeb nebo
blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, může být postižen pokutou do výše
50 000 Kč.

Závěr

Zákon lékařům ukládá povinnost, která
s sebou nenese žádnou přidanou hodnotu pro
lékaře ani pro pacienta, neboť i v současnosti
je na žádost pacienta písemná účtenka – stvrzenka o přijaté úhradě lékařem vystavována.
Argumentace úředníků a představitelů vlády,
kdy vzniká dojem, že ne všechny takto přijaté
platby jsou zahrnovány do daňových přiznání
lékařů, čímž dochází k případným daňovým
únikům, necháváme bez komentáře. Nechť si
čtenář na současnou politickou reprezentaci
a jejich názor na lékaře udělá vlastní názor.
Rovněž apel na úhradu nákladů, které jsou
s EET spojeny, se zohledněním specifického postavení zejména soukromých ordinací, jejichž
hlavním zdrojem příjmů nejsou hotovostní
příjmy za poskytnuté služby, ale naopak prokazatelné příjmy z veřejného zdravotního pojištění, ponechal zákonodárce bez povšimnutí.
Mgr. Daniel Valášek, MBA, právní kancelář ČLK

HLEDÁME LÉKAŘE!

Přijmeme atestované lékaře,
ale i absolventy na tato oddělení:
• Urgentního příjmu • LDN • Rehabilitační
• Interní • Plicní • Infekční • Ortopedické
• Chirurgické • Neurologické • Hematologické • Dětské a novorozenecké
Kompletní a aktuální informace k volným
pracovním pozicím sledujte na našich
internetových stránkách v sekci kariéra.
E-mail: personalni@nem-tr.cz,
tel: +420 568 809 455

www.nem-tr.cz

Náborový příspěvek až 300 000 Kč
Výše náborového příspěvku
až 100.000 Kč u lékařů s odbornou způsobilostí
až 200.000 Kč u lékařů se základním kmenem
až 300.000 Kč u lékařů se specializovanou
způsobilostí
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHODU!

Inzerce A191005513 ▲

přičemž o případném partnerství budete
informováni prostřednictvím časopisu,
webu komory (www.lkcr.cz) a hromadného e-mailu.
Další možností příjmu platby za poskytnuté služby, aniž by bylo nutno platbu editovat v souladu se zákonem o evidenci tržeb, je
využití služby držitele poštovní licence, a to
převod úhrady prostřednictvím poštovní poukázky (složenky) na bankovní účet lékaře.
Tento způsob úhrady mohou využít zejména pacienti, kteří nedisponují bankovním
účtem, případně platební kartou. Současně
je však potřeba uvést, že i v tomto případě
vznikají lékaři náklady s fyzickým zajištěním
poštovních poukázek a případným předtištěním identifikačních údajů poskytovatele,
včetně čísla účtu na složenku (blíže: https://
online.postservis.cz/?akc=pka). Taktéž lze
poukázat na další náklady, které vznikají
pacientovi, jenž je povinen, vedle samotné
úhrady určené lékaři za poskytnuté služby,
uhradit poplatek spojený s využitím služby
(poštovní poukázka).
Výše uvedené způsoby bezhotovostního
příjmu nespadají do povinnosti elektronicky
evidovat přijaté platby (tržby), přičemž lékař
nemá žádnou další informační či registrační
povinnost vůči svému finančnímu úřadu.
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Nahlížení do zdravotnické
dokumentace na
základě plné moci

Inzerce A191005593 ▼

Obrátil se na mne syn pacienta s žádostí o nahlédnutí
do jeho zdravotnické dokumentace. V dokumentaci neeviduji žádné zmocnění pacienta k nahlížení třetí osobou.
Rovněž pacient nevyslovil
nesouhlas s nahlížením do
své zdravotnické dokumentace. Syn se prokazuje úředně
ověřenou plnou mocí, z níž
výslovně nevyplývá zmocnění
k nahlížení do zdravotnické
dokumentace mého pacienta.
Mohu jej na základě obecného zmocnění nechat nahlédnout do dokumentace?
Předně není zcela zřejmé,
proč pacient nevysloví souhlas
s nahlížením syna do své zdravotnické dokumentace (dále jen
„ZD“). Zda tomu brání například imobilita pacienta, jeho
zdravotní stav apod. Neexistuje-li objektivní překážka, která
by bránila pacientovi výslovně
uvést souhlas s poskytováním
informací při osobní návštěvě,
doporučujeme nespokojit se
s tzv. generální plnou mocí, kterou pacient zplnomocnil konkrétní osobu ke všem právním
jednáním. Ostatně s generální
plnou mocí by se neměl lékař
spokojit ani v žádném jiném
případě.
Pokud někdo hodlá nahlédnout do ZD pacienta na základě
plné moci v rozsahu ust. § 65
odst. 1 písm. a) zák. č. 372/2011
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Sb., o zdravotních službách,
v platném znění, je nezbytné,
aby toto konkrétní zmocnění
bylo v plné moci uvedeno, a to
včetně konkrétního zdravotnického zařízení a případně odbornosti, jež má zdravotnickou dokumentaci zpřístupnit. Nelze
se spokojit s plnou mocí, která
opravňuje ke všem právním jednáním. V tomto případě se jedná
o zásadní průlom do povinné
mlčenlivosti a je nezbytné, aby
případné poskytnutí informací
o zdravotním stavu třetí osobě
bylo řádně podloženo věrohodným zmocněním pacienta,
z něhož jednoznačně vyplývá
souhlas pacienta (zmocnitele) k získání informací o jeho
zdravotním stavu třetí osobou
(zmocněncem). Případná nespokojenost třetí osoby s odmítnutím generální plné moci
by neměla být důvodem lékaře
pro změnu jeho postoje.
Ostatně právní názor právní
kanceláře ČLK lze doplnit i vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které v téže věci
konstatovalo, že zplnomocnění
k nahlížení do zdravotnické dokumentace musí být jednoznačné, musí tedy v něm být uvedeno,
do jaké zdravotnické dokumentace zplnomocněná osoba může
nahlížet – v praxi tedy minimálně uvedením poskytovatele,
lépe však i přesným vymezením
poskytnuté péče (např. „aby nahlížel do dokumentace z mého
pobytu na chirurgickém odd. XY
od–do“ a podobně). Rovněž lze

Foto: Shutterstock.com

Vy se ptáte, právník odpovídá

tolerovat namísto „nahlížení do“
i „seznámení s“.
Úřad pro ochranu osobních
údajů k této problematice uvedl:
„… mělo by být zcela průkazné, že
osoba konající úkony za pacienta
ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci na základě plné moci,
byla určena k tomuto jednání“.
V případech, kdy o nahlédnutí do ZD žádá třetí osoba na
základě plné moci, doporučujeme tomuto dokumentu věnovat
pozornost. Plná moc by měla
obsahovat výše uvedené zmocnění ke konkrétnímu nahlédnutí či poskytnutí informací,
rovněž by měla být adresována
konkrétnímu zdravotnickému
zařízení, případně konkrétnímu lékaři příslušné odbornosti,
jež má pacienta v péči. Taktéž je
nezbytné, aby plná moc obsahovala podpis, který je úředně
ověřen. Plná moc by měla být
předložena v originále, případně v kopii, která však musí být
úředně ověřena. Splňuje-li dokument požadované náležitosti,
lze zmocněné osobě informace
zpřístupnit. Plnou moc je potřeba založit do zdravotnické
dokumentace pacienta pro pří-

pad budoucí potřeby prokázat,
že lékař neporušil povinnou
mlčenlivost.
Není-li si lékař jistý, zda na
základě předložené plné moci
může informace poskytnout,
anebo vznikne jiná pochybnost,
doporučujeme kontaktovat
právní kancelář ČLK a pozdržet zpřístupnění ZD do doby
získání stanoviska právníka
komory. Ostatně tento postup
nemůže jít k tíži lékaře, naopak
by v případě budoucího posuzování postupu lékaře mohlo být
poukázáno na důslednou snahu
lékaře neporušit povinnou mlčenlivost.

Odběr orgánů cizího
státního příslušníka

Jaké jsou podmínky pro
odběr orgánů či tkání u cizích
státních příslušníků, kteří zemřeli na území České republiky?
Dotazovanou problematiku
upravuje zejména zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů, zkráceně
transplantační zákon. Citovaný
zákon prošel novelizací, která
s účinností od 5/2019 umožňuje
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vysvětlení podle předchozí věty
zapíše poskytovatel do zdravotnické dokumentace pacienta.
Osobou blízkou rozumíme
příbuzné v řadě přímé, sourozence a manžela nebo partnera
podle zákona upravujícího registrované partnerství. Dále lze
za osobu blízkou považovat i jiné
osoby v poměru rodinném nebo
obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá
důvodně pociťovala jako újmu
vlastní. Občanský zákoník dále
stanoví, že osobami blízkými jsou
i osoby sešvagřené nebo osoby,
které spolu trvale žijí.
Nabízí se otázka, do jaké míry
je poskytovatel povinen prověřovat, zda se jedná o osobu blízkou cizinci. V rámci pohovoru
s doprovodem je potřeba vznést
otázku, v jakém vztahu se tato
osoba k pacientovi nachází, a tuto
skutečnost zapsat do zdravotnické dokumentace pacienta k výše
uvedenému poučení. Není vyloučeno, aby si poskytovatel vyžádal

Inzerce ▼

odběr tkání nebo orgánů se souhlasem osoby blízké cizinci, která
současně potvrdí, že cizí státní
příslušník za svého života neučinil projev vůle směřující k vyjádření nesouhlasu s posmrtným
odběrem tkání nebo orgánů nebo
vyslovil v domovském státě souhlas s darováním tkání nebo orgánů, jedná-li o stát, v němž je uplatňována zásada předpokládaného
nesouhlasu, a to za předpokladu,
že je poskytovateli tato osoba
blízká cizinci známá. Jsou-li
splněny výše uvedené podmínky, tj. nebyl prokázán nesouhlas
s odběrem tkání nebo orgánů zemřelého a současně osoba blízká
cizinci s odběrem souhlasí, lze po
náležitém poučení bez dalšího
orgány či tkáně odebrat. Poskytovatel zdravotních služeb vysvětlí
osobě blízké cizinci rozsah a účel
předpokládaného odběru, a to
při respektování anonymity příjemce. Osoba blízká cizinci může
klást otázky, s výjimkou dotazu
na příjemce. Případné odmítnutí

TEMPUS MEDICORUM

/ PROSINEC 2019

Foto: Shutterstock.com

PRÁVNÍ PORADNA

k identifikaci přítomného doprovodu doklad prokazující totožnost
či pas, případně lze tvrzení doložit
čestným prohlášením této osoby. Rovněž lze doporučit, aby tato
osoba byla poučena o důležitosti
poskytnuté informace stran jejího vztahu k pacientovi. Půjde-li
o zletilé potomky, sourozence,
manžela či partnera, nevzniká
zásadní problém. V ostatních případech může být prokázání vztahu k pacientovi jako osoby blízké
problematické a lze doporučit, aby
poskytovatel získal od doprovázející osoby kontakt na někoho
z výše uvedených a pokusil se sám
zajistit souhlas s odběrem.
Novela upřednostňuje, resp.
umožňuje přímé kontaktování
osoby blízké, což umožní rychlejší
získání souhlasu než v případech,
kdy je nutno kontaktovat diplomatickou misi nebo konzulární
úřad příslušného státu, případně
instituci, jež je svým charakterem
obdobná Koordinačnímu středisku transplantací. Tato druhá
možnost se uplatní v případech,
kdy není možné získat souhlas
osoby blízké cizinci, resp. poskytovateli není tato osoba známa.
V těchto případech lékař zašle
podnět Koordinačnímu středisku transplantací, které zjistí
u příslušného orgánu státu, jehož
je cizinec občanem, informace,
zda vyslovil souhlas či nesou-

hlas s darováním orgánů a tkání,
a současně u diplomatické mise
nebo konzulárního úřadu zajistí
kontakt na osobu blízkou cizinci.
Tyto informace pak předá poskytovateli zdravotních služeb. Je-li
informace koordinačního střediska transplantací pozitivní, zjistí
poskytovatel zdravotních služeb
u osoby blízké cizinci, zda souhlasí
s posmrtným odběrem tkání a orgánů tohoto cizince. Poskytovatel
rovněž provede poučení osoby
blízké ve výše uvedeném rozsahu a informace, včetně souhlasu,
zaznamená do zdravotnické dokumentace pacienta.
Transplantační zákon výslovně stanoví, že neobdrží-li poskytovatel zdravotních služeb do 72
hodin výše uvedené informace
anebo nelze-li informovat osobu blízkou cizinci, má se za to,
že podmínky pro odběr nejsou
splněny.
Pro úplnost nelze opomenout ideální variantu, kdy je
cizinec držitelem platného dokladu o souhlasném projevu vůle
k posmrtnému darování tkání
nebo orgánů vydaného k tomu
příslušným orgánem státu, jehož
je cizinec občanem, tzv. „dárcovské karty“, a má tuto kartu v době
poskytování zdravotních služeb
na území České republiky u sebe.
Mgr. Daniel Valášek, MBA
právní kancelář ČLK
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Quo vadis, ČLK?
Na setkání předsedů OS ČLK dne 12. 9. 2019 jsme byli seznámeni s akcí „9 proti kolapsu zdravotnictví“. Akce
nebyla na půdě ČLK diskutovaná, ale byla již v běhu… natočené video, seznam měst, kde se uskutečnily
výjezdy představitelů Krizového štábu… Byla jsem rozpačitá z toho, kde se tato akce v průběhu poklidného
léta vzala, a byla jsem zcela rozčarovaná z nejrůznějších odborářských a charitativních spolků, se kterými se
ČLK nacházela v seznamu účastníků.

a mediální útoky na organizace zastupující
ambulantní lékaře jsou snůškou protikladných sdělení a výlevů. Jedním dechem nám
prezident sděluje, že ČLK plně podporuje
požadavky regionálních nemocnic i poskytovatelů domácí péče, poté dodává, že navr-

hovala jako mimořádné jednorázové opatření
pro rok 2020 zvýšení úhrad všem poskytovatelům zdravotních služeb o 5 % nad úhradu
současného návrhu úhradové vyhlášky. Vzápětí si však přisadí, že se „členové Koalice
soukromých lékařů nerozpakovali požadovat
pro sebe stejné navýšení jako pro nemocnice
a domácí péči. Další podraz, tentokrát vůči
nemocnicím“.
Jsme svědky opakovaných urážlivých útoků prezidenta ČLK na ambulantní lékaře. Je
to podivné chování, které vyhrocuje vztahy
mezi ambulantními a nemocničními lékaři
a zvyšuje napětí uvnitř komory. Prezident
neúnavně buduje monoblok vůdcovského typu, který zabíjí demokracii. Je to
úmysl, nebo naučená rétorika a způsoby
z dob, kdy předsedal odborářské organizaci LOK?
MUDr. Jaroslava Švandrlíková,
předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary

Inzerce ▲

Do čeho nás to vedení ČLK manipuluje? Kdo za tím vším je? Komu to slouží?
Proč se ČLK najednou angažuje v dohodovacím řízení, které je prakticky uzavřené
ke spokojenosti většiny segmentů a jejichž
zástupci mají podporu svých členů, svých
dobrovolných členů? Proč ho nazývá „zbabraným“? Proč se angažuje právě nyní? Proč
vzniká Krizový štáb? Proč, proč, proč?
Na stránkách TM jsme byli seznámeni
s Radou poskytovatelů zdravotní péče v ČR
a jejími členy a pan prezident opět vyjádřil
nespokojenost, že ČLK není jejím členem.
Z logiky věci vyplývá, že ČLK nemůže být
členem Rady, neboť žádnou zdravotní péči
neposkytuje. Neposkytuje ji ani ČLK-o. s.,
která vznikla čistě účelově.
Odpověď (alespoň částečná) přišla v polovině října. ČLK zavlekla lékaře do politických
hrátek ČSSD a komunistů. A komunisté použili protestní akci, potažmo ČLK, k nátlaku
na premiéra před schválením rozpočtu. V tisku proběhlo sdělení předsedy KSČM, že na
základě páteční dohody (11. 10. 2019) podpoří
komunisté návrh rozpočtu v prvním čtení
sněmovny. Babiš, který několikrát úpravy
vyhlášky odmítl, nakonec připustil, že kvůli
schválení rozpočtu zvýší platy zaměstnanců
ve veřejné sféře… účel světí prostředky? Stydím se, že se ČLK 30 let od revoluce paktuje
s komunisty.
Koho cílem je rozeštvávat členy ČLK?
Je to politické zadání, nebo jen zcela nevhodná rétorika prezidenta? Tempus medicorum č. 10/2019, „dopisy“ členům ČLK

Kde žije pan profesor Pafko?
Musím reagovat na článek prof. Pafka v listopadovém čísle Tempus medicorum. Rozhodně nesouhlasím s jeho
odsouzením pana doktora Reicha, který popsal reálné poměry na svém pracovišti.
Zdá se mi, že pan profesor žije někde
v minulosti či v jakési bublině a nevidí nebo
nechce vidět problémy hlavně mladých lékařů. A upřímně: může pan profesor odpří-
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sáhnout, že po dobu své profesní kariéry se
vždy věnoval pacientům do roztrhání těla?
Mám jistou zkušenost… A mám ještě otázku:
proč by zrovna lékaři měli věnovat na oltář

zdraví pacientů svoje zdraví a svůj rodinný
život? A to ještě by měli za studie podle mínění veřejnosti platit! Žádá se toto po jiných
vysokoškolácích?
MUDr. Lenka Cinglová, Praha
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NAPSALI JSTE

České zdravotnictví je nemocné.
Je třeba to říkat jasně a razantně

Max Planck si svého času posteskl, že původní paradigma se udrží zuby nehty v platnosti do té doby, dokud
budou danému oboru vládnout jeho zastánci. Toto paradigma v českém zdravotnictví je v principu jednoduché
a lze ho shrnout zhruba následovně: i kdyby trakaře padaly, i kdyby u moci byli ti nejneschopnější a nejpodlejší,
tak my to zvládneme! Doručíme našim pacientům zdravotní péči srovnatelnou svojí dostupností i kvalitou se
Západem a obětujeme tomu všechno, stůj co stůj.
Svět se však poslední dobou vyvíjí neustále se zvyšující rychlostí, a my si tak
nemůžeme dovolit čekat, až zastánci tohoto
paradigmatu odejdou. Ano, toto mentální nastavení nám bezesporu slouží ke cti.
O vše řešící perpetuum mobile se nicméně
nejedná. Staří zkušení odcházejí do důchodu a počet mladých, kteří by byli ochotní
kompletně obětovat sebe i svou rodinu,
ubývá. Je nutné si uvědomit, že již nežijeme v područí zločineckého režimu, který
nás nutí dělat věci, které dělat nechceme.
Rozhodnutí těchto mladých kolegů proto
plně podporuji.
Pokud výše zmíněné paradigma brzy
neopustíme, pak je jenom otázkou času,
kdy naše zdravotnictví již nebude schopné
poskytovat pacientům péči srovnatelnou
se sousedním Německem. Večírek pomalu,
ale jistě končí. V tomto periodiku se na to
koneckonců upozorňuje už roky.
Celých 30 let zdravotníci ve veřejném
prostoru a na půdě parlamentu nenacházejí
někoho, kdo by se za ně postavil. Pokud
někdo snad opravdu věří, že pan ministr
Vojtěch za české zdravotnictví bojuje, nechť
si hodí kamenem. Současná politická garnitura není nic jiného než jedno velké a nesmírně efektivní PR, za kterým se ve skutečnosti neskrývá nic jiného než Potěmkinovy
vesnice a prachsprosté vykrádání našeho
společného trezoru. Tlak na nás všechny
je obzvlášť silný, neboť pan premiér, člověk v bezprecedentním střetu zájmů, do
oblasti zdravotnictví masivně investuje.
Nutno podotknout, že mnoho lidí z našich
řad tomuto tlaku podléhá.
Bez ohledu na politiku však platí, že
české zdravotnictví je nemocné. Diagnózu
známe více méně všichni. Potřebujeme jen
někoho, kdo se politicky odhodlá systém
efektivně léčit. Potřebujeme povšechnou
a v mnoha ohledech do jisté míry radikální
reformu. Situace je vážná a běžný občan
(pacient) o tom nemá nejmenší ponětí.
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Mnoho desítek let jsou mu totiž věšeny
bulíky na nos, čemuž naše nebojácné paradigma bohužel napomáhá. Reakci laiků
všichni dobře známe. Lékaři si na něco
stěžují? Vždyť mají přece průměrný plat
70 tisíc korun měsíčně a vystudovali za naše
peníze! Tak o čem se tu ještě vůbec bavíme?
Tady však nejde zdaleka jenom o peníze.
Absolventy vyplňujeme díry v provozu
a nutíme je učit mediky to, co ještě sami
neumí. Na jejich trénink nemáme čas, chuť
ani finance. Když už konečně někoho pošleme na „kolečka“, tak to nezřídka proběhne
formou rychlého razítka, podpisu a návratu
do ambulance na klinice. Ano, mladí lékaři
tráví méně času v práci, než tomu bylo dříve
za komunistického režimu a v době utažení
ekonomických opasků v 90. letech. Jenže je
to i dnes stále více, než co dovoluje zákon
( jeho takřka všudypřítomné obcházení je
špičkou ledovce). Nemluvě o tom, že až 80 %
času netráví medicínou, nýbrž vyplňováním papírů, které by zvládl člověk jistě se
středním vzděláním.
Pacienti jsou opakovaně odmítáni, a zahráváme si tak s jejich zdravím. V mnoha
obcích a krajích chybí nejenom praktičtí
lékaři. Zavírají se operační sály, oddělení,
kliniky i nemocnice. Zrušila se řada pohotovostí (včetně zubních). Některá zařízení
„fungují“ díky kolegům, kteří neumí pořádně česky. Velká část zdravotníků je vyhořelá nebo si vyhořením prošla (viz nedávná
studie kolegů z 1. LF). Záchranka musí pro
nedostatek lékařů přivést na pohotovost
každou banalitu. Často se plýtvá vyšetřeními, neboť to bývá jednodušší a rychlejší než
v klidu a trpělivě nespokojenému pacientovi
vysvětlit, že je nepotřebuje (případně proto,
že hrozí snížení budgetu od pojišťovny –
ambulantní specialisté by mohli vyprávět).
Je vcelku přirozené, že když si na tohle
všechno někdo dovolí upozornit a postěžuje
si nad přetížením, spustí se obranná reakce,
která se snaží své okolí přesvědčit o tom,

že tento jedinec je dost možná svým způsobem závadný nebo dokonce neschopný.
Paradigma nesmí být ohroženo. Ostatní
takoví přece nejsou! A platí to tím spíš, pokud to tento rebel artikuluje nevybíravým
jazykem, který se k lékaři (tedy elitnímu
neúnavnému a neomylnému polobohovi)
přece nehodí. Díky tomu se onen trochu
nepříjemný pocit v nás, který tento jedinec možná vyvolal, zažehná. Spokojeně pak
pokýveme hlavou a dáme se s úsměvem
zpět do práce na lodi, která se už dávno
potápí.
Pokud bych měl jmenovat jednu žijící
osobu, které si z naší komunity obzvlášť
vážím, byl by to právě prof. Pafko. Proto
jsem taky v obou médiích, do kterých jsem
byl pozván, všem kladl na srdce, aby se zeptali jeho. Chápu, že se mu nelíbí můj styl
vyjadřování. Jeho kritika je svým způsobem
zcela namístě. Je však nutné si uvědomit,
že žijeme v postfaktické a populisty prorostlé době, která je charakteristická jistou
formou informační totality. Ve 20. století
jsme si prošli temnou vizí Orwella (1984).
Dnes žijeme temnou vizi od Huxleyho (Brave New World). Lidé dokážou reagovat už
pouze na věci křiklavé či pobuřující. Jestliže
si lze získat jejich pozornost jedině tím, že
se o reálných problémech vyjádříme způsobem na hraně přijatelnosti, pak je třeba
tento fakt přijmout. Pokud se k tomu přidají
ti, kteří jsou i podle prof. Pafka skutečně
přetížení, tak to bude podle mého soudu
jedině dobře. Nepřeji si totiž, aby moje děti
vyrůstaly v podmínkách horších, než které
jsem měl tu možnost prožívat já. Odmítám,
aby byly součástí společnosti, kde se lež
považuje za názor. Přeji si, aby se mohly
chovat svobodně a beztrestně říkat to, co
si doopravdy myslí. A už vůbec si nepřeji,
aby se dočkaly toho, že naše zdravotnictví,
ve kterém pracují ti nejlepší lidé na světě,
zkolabovalo. Byla by to obrovská škoda.
MUDr. Šimon Reich
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Jsme tu pro Vás již 8 let
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA
PEČUJEME O HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ – PŘIDEJTE SE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MOST
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA/i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace Hradec Králové
VŠEOBECNÁ SESTRA – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA/i s ubytováním
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN
■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity. ■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek
na stravování. POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT O POLICISTY A HASIČE – HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

NEMOCNICE TÁBOR, A.S. ■ PRIMÁŘ / PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ NEUROLOGIE

Představenstvo Nemocnice Tábor, a.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa PRIMÁŘ / PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ NEUROLOGIE
■ Požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru; specializovaná způsobilost v oboru;
10 let odborné praxe lékaře ve zdravotnictví; Licence ČLK pro výkon
vedoucího lékaře / primáře v oboru; organizační a řídící schopnosti, samostatnost;
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost; orientace v ekonomice zdravotnictví.
■ Přihláška uchazeče musí obsahovat: profesní životopis, potvrzení zdravotní způsobilosti dle zákona
č. 95/2004 Sb., doklad o bezúhonnosti ne starší 90 dnů, doklad o členství v ČLK, licence ČLK, návrh koncepce
rozvoje a řízení oddělení v písemné podobě; Ověřené kopie: dokladu o získané odborné způsobilosti k výkonu
povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb., dokladu o získané specializované způsobilosti
■ Nabízíme: nadstandartní mzdové ohodnocení; náborový příspěvek 200.000,- Kč;
pomoc a podporu při zajištění bydlení
■ Dotazy mohou uchazeči směřovat na: MUDr. Jana Chocholová, člena představenstva
Nemocnice Tábor, a.s., TF: 381 606 600, 777 140 384, jana.chocholova@nemta.cz. Iva Glatzová,
vedoucí personálního oddělení Nemocnice Tábor, a.s. TF:381 608 210, 605 236 271, iva.glatzova@nemta.cz.
■ Písemnou přihlášku, vč. telefonního spojení a s požadovanými doklady uchazeči zašlou na adresu:
Nemocnice Tábor, a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, personální oddělení; TF kontakt: 381 608 210,
vedoucí personálního oddělení - Iva Glatzová. Termín výběrového řízení bude uchazečům oznámen.

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – RUZYNĚ

VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ/KA

Vazební věznice Praha – Ruzyně, Staré náměstí 3/12,
Praha 6 přijme všeobecného praktického lékaře, práce
s vězněnými osobami.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru
všeobecného praktického lékařství pro dospělé.
■ Nabízíme: pracovní smlouvu na plný pracovní úvazek případně kratší; plat 80000 Kč, při kratším úvazku se plat poměrně
krátí; pracovní dobu pondělí až pátek; navíc 1 týden dodatkové
dovolené; 5 dní indispozičního volna; příspěvek z FKSP na sport,
kulturu a rekreace.
■ Kontakt: jhuzlikova@vez.ruz.justice.cz
tel.: 220 184 140, 728 468 761

........................................................
POLIKLINIKA PROSEK A.S.

PŘIJMEME LÉKAŘE

Poliklinika Prosek a.s., Praha 9 přijme lékaře pro lůžkové
odd. následné péče. Spec. způsob. v oboru: INTERNA,
PRAKTIK PRO DOSPĚLÉ, CHIRURGIE, ORTOPEDIE, REHABILITACE, NEUROLOGIE, GERIATRIE. V případě interní
odb. možnost kombinace s prací v interní ambulanci.
■ Dále přijmeme lékaře do ambulance v oboru: REHABILITACE a ORTOPEDIE.
■ Dále přijme INTERNISTU na zástup do ambulance
(cca 1.1.-31.3.2020).
Nástup ihned nebo dle dohody. Vhodné i pro důchodce. Prac. úv. vždy dohodou.
■ Nabízíme: Možnost přidělení služebního bytu, či zajištění ubytování. Podpora vzdělávání. Benefity-např.:
Příspěvek na stravování, dovolenou, penzijní přip., kulturu, 5 týdnů dov., dny sick days.
■ Nabídky (prof. životopis) zašlete na e-mail:
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. Tel. 266 010 106

AZITA S.R.O.

HLEDÁME ORL LÉKAŘE V PRAZE

Do našeho přátelského kolektivu privátního ambulantního zařízení ORL a foniatrie v Praze 10 hledáme
kolegu/kolegyni. Důležité jsou pro nás dobré mezilidské vztahy a chuť se rozvíjet, vše ostatní je na
dohodě.
■ Kontakt: 605 787 269, e-mail: orlvpraze@email.cz

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE
DO SPECIALIZOVANÝCH AMBULANCÍ

ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, OČNÍ, UROLOGIE,
REHABILITACE. Možno i kratší úvazek či dohoda. Min.
kmen podmínkou. Moderní a špičkově vybavené ambulance!
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, příspěvek na penzijní připojištění, stravování, jesle, 25 dní dovolené + 2
sick days, podporu vzdělávání a osobního rozvoje, další
benefity.
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 554

........................................................
NEMOCNICE BENEŠOV

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE BENEŠOV – ÚSTAVNÍ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Benešov hledá lékaře k posílení ústavních

hledá pro svá oddělení

✖ LÉKAŘ PSYCHIATR L1- L3

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové
prostory, ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení
zaměstnance!
Ivana Hlinková, personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585,
e-mail: hlinkova@nemosgroup.cz
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SWISS MED CLINIC ■ LÉKAŘ S ODBORNOU SPECIALIZACÍ V OBORU
ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA
SWISS MED CLINIC s. r. o. přijme na oddělení Následné intenzivní péče
lékaře anesteziologa na HPP s možností plného či částečného úvazku,
popřípadě na DPP/DPČ.
■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializovanou způsobilostí v oboru Anesteziologie
a intenzivní medicína, bezúhonnost, dobré komunikační schopnosti a laskavý přístup k pacientům
■ Nabízíme: práci v moderním zdravotnickém zařízení s přátelským kolektivem, vynikající mzdové ohodnocení,
3 Sick Days, 5 týdnů dovolené
■ Kontakt: MUDr. Dan Romportl, tel.: +420 725 583 482, e-mail: dan.romportl@klinikasmc.cz

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA
■ PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKY NA INTERNÍ A LDN ODD.
Přijme lékaře/lékařky na akreditované pracoviště interního oddělení a na LDN oddělení.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice akreditované
SAK, podporujeme profesní růst a rozvoj
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře, ukončený základní kmen nebo specializovanou způsobilost
vítáme
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz, www.nemkh.cz
pohotovostních služeb na DĚTSKÉM ODDĚLENÍ. Specializovaná způsobilost podmínkou. Práce na DPČ.
■ Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení.
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt prim. MUDr. Michael Richter,
317 756 473, michael.richter@hospital-bn.cz
či 317 756 554, pam@hospital-bn.cz.

........................................................
NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE
NA ODDĚLENÍ

CHIRURGIE, NEUROLOGIE, PATOLOGIE, LŮŽKOVÁ REHABILITACE, HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ,
ORL.
■ Nabízíme moderní pracoviště a špičkové přístroje, rodinnou atmosféru, podporu vzdělávání a rozvoje, BEZ
KVALIFIKAČNÍCH DOHOD NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, výhodné mzdové podmínky, volno po službách,
25 dní dovolené + 2 sick days, penzijní připojištění, jazyky, stravování, jesle a další benefity.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel. 317 756 554.

........................................................
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA LNÁŘE

PŘIJME LÉKAŘE

Psychiatrická léčebna Lnáře, akreditované pracoviště,
hledá lékaře, příp. absolventa LF se zájmem o obor
psychiatrie.

■ Nabízíme byt 2+1 přímo v areálu léčebny, dobré
pracovní podmínky, nadstandardní platové ohodnocení, příjemné pracovní prostředí v malém kolektivu.
Možnost odborného růstu. Při stabilizační dohodě významný podíl na nákladech na vzdělávání.
■ Kontakt: tel.: 383 495 101, prim. MUDr. Jana Zahradníková, tel.: 605 164 841, e-mail: sekretariat@pllnare.cz.

VŠEOBECNÝLÉKAŘ.CZ

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI
DO NADSTANDARDNĚ
VYBAVENÉ
ORDINACE VPL VE
DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

Hledáme kolegu/kolegyni do nadstandardně vybavené ordinace VPL ve DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM.
Zajistíme Vám přátelské pracovní prostředí, flexibilní
pracovní dobu, milou a ochotnou sestřičku, maximální pomoc s administrativou.
■ Nabízíme 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna a podporu zaměstnavatele v dalším
vzdělávání.
Nástup 1. 2. 2020
■ Odměna pro lékaře atestované v oboru VPL
65 000,- Kč netto/měsíčně.
■ E-mail: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz;
tel.: 608 763 664

NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU, Praha 1
přijme:
• lékař se spec. způsobilostí RDG, L3
• lékař se spec. způsobilostí psychiatrie L3, úv. 0,2
• fyzioterapeut
• všeobecná a praktická sestra
• sestra pro perioperační nebo intenzivní péči
• zdravotnický záchranář
• ošetřovatel, sanitář
Nabízíme:
• příjemné, kulturně-historické prostředí v centru Prahy
• práce v akreditovaném zdr. zařízení s moderními přístroji
• parkování v areálu nemocnice
• velmi dobré platové podmínky
• pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt
• kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč
• výhody z kolektivní smlouvy (20 hodin volna navíc, penzijní připojištění,
2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.)
• odborný i osobní růst a další vzdělávání (kurzy, specializace, semináře, e-learning,
odborné konference aj.)

Kontakt, info:
Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, tel.: 222 801 370, mail: yvona.vlckova@nnfp.cz

hledá pro svá oddělení

✖ LÉKAŘ PEDIATR L3
✖ LÉKAŘ RADIOLOG L1-L3

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory,
ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!
Ivana Hlinková, personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585,
e-mail: hlinkova@nemosgroup.cz
TEMPUS MEDICORUM
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VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ORL

Vsetínská nemocnice a.s. vyhlašuje výběrové
řízení na pozici: primář/primářka oddělení ORL.
■ Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku dle
zákona č. 95/2004 Sb.; primářská licence nebo
prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK; zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle
zákona č. 95/2004 Sb.; dobré organizační a manažerské schopnosti; odpovědnost, profesionální
a kreativní přístup k práci.
■ Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení odpovídající významu nabízené pozice;
možnost ubytování; zaměstnanecké benefity;
podporu odborného i osobního rozvoje
■ Přihláška uchazeče musí obsahovat: strukturovaný životopis s motivačním dopisem včetně
návrhu koncepce řízení; doklady o dosaženém
vzdělání; souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci výběrového řízení.
■ Další informace: Nástup dle dohody. Výběrové řízení proběhne v lednu 2020. Termín pro
přihlášení do 31. 12. 2019.
■ Přihlášky zasílejte na adresu:
Vsetínská nemocnice a.s.
Ing. Martin Pavlica; Náměstek pro personální řízení; Nemocniční 955; 755 01 Vsetín

.....................................................
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

Vsetínská nemocnice a.s. vyhlašuje výběrové
řízení na pozici: primář/primářka oddělení následné péče
■ Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních
kmenů: chirurgický, interní a všeobecné praktické lékařství, urologický, neurologický, ortopedický nebo pediatrický; primářská licence nebo prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel
ČLK; zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle
zák. č. 95/2004 Sb.; dobré organizační a manažerské schopnosti; odpovědnost, profesionální
a kreativní přístup k práci.
■ Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení odpovídající významu nabízené pozice;
možnost ubytování; zaměstnanecké benefity;
podporu odborného i osobního rozvoje.
■ Přihláška uchazeče musí obsahovat: strukturovaný životopis s motivačním dopisem včetně
návrhu koncepce řízení; doklady o dosaženém

vzdělání; souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci výběrového řízení.
■ Další informace: Nástup dle dohody. Výběrové řízení proběhne v lednu 2020. Termín bude
upřesněn. Termín pro přihlášení do 31. 12. 2019.
■ Přihlášky zasílejte na adresu:
Vsetínská nemocnice a.s.
Ing. Martin Pavlica; Náměstek pro personální řízení; Nemocniční 955; 755 01 Vsetín

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ KRNOV

LÉKAŘ – NEUROLOGICKÉ
ODDĚLENÍ

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace nabízí pracovní příležitost na pozici LÉKAŘ NA NEUROLOGICKÉM
ODDĚLENÍ.
■ Nabízíme: absolventům všeobecného
lékařství umožníme specializační vzdělávání
bez uzavírání kvalifikačních dohod a závazků;
možnost absolvování přípravy k atestaci na
akreditovaných pracovištích nemocnice; perspektivní a zajímavou práci na nadstandardně
vybaveném pracovišti s iktovým centrem,
neurologickou JIP, spánkovou laboratoří, léčbou spasticky a další léčbou botulotoxinem;
podporu dalšího vzdělávání a profesního
rozvoje; zajímavé platové podmínky; možnost
ubytování.
■ Kontakt: primář oddělení MUDr. Vladimír
Šigut, MBA, tel. 554 690 360, e-mail:
sigut.vladimir@szzkrnov.cz, personální oddělení: Lenka Bravencová, tel. 554 690 737,
e-mail: bravencova.lenka@szzkrnov.cz

PRIMÁR ODD.
VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny AGEL, ponúka pracovné miesto:
primár oddelenia vnútorného lekárstva
■ Náplň práce: riadenie činnosti lôžkového oddelenia a príslušných odborných ambulancií v súlade
s koncepciou odboru vnútorné lekárstvo
■ Zodpovednosť: za kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacientov lôžkového oddelenia, JIS a ambulancií, za chod oddelenia, JIS a ambulancií, za
účelnú farmakoterapiu a za hospodárne využívanie lôžkového fondu. Nástup: 01.01.2020
Pracovný pomer: TPP, na neurčitý čas
■ Ponúkané výhody: práca v stabilnej spoločnosti; možnosť osobného rozvoja a odborného
rastu; benefity zo sociálneho fondu napr. na
dôch. sporenie, na regeneráciu.
■ Požadované vzdelanie a dalšie kvalifikačné
predpoklady: odborná spôsobilosť na výkon povolania lekára; špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo; odborná prax lekára min. 7 rokov;
občianska a morálna bezúhonnosť
■ Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť
alebo motivačný list; štrukturovaný profesný
životopis, koncepcia riadenia a rozvoja odd. vnútorného lekárstva
■ Základná mzda: 2 329,90 € + pohyblivá zložka
dohodou
■ Ďalšie informácie – kontaktná osoba: MUDr.
Ján Haško, námestník riad. pre LPS;
jan.hasko@nemocnicazvolen.sk; 0908 291 553

Pro našeho klienta NEMOCNICI VRCHLABÍ
hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA
ODD. INTERNA

Staňte se součástí kvalitního týmu v přátelském prostředí
nemocnice, která prošla řadou rekonstrukcí.
Získáte nejen nadstandardní mzdové ohodnocení a zaměstnanecké
benefity, ale i možnost pracovat v krásném prostředí Krkonoš.

Kontakt: Ing. Alena Mašková, e-mail: alena.maskova@diome.cz

telefon: 739 949 833

NABÍZÍME ODMĚNU ZA DOPORUČENÍ KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA

OSTATNÍ
TELERADIOLOGIE

SLOVENSKO
FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA PREŠOV

PRIJMEME LEKÁROV

NEMOCNICA ZVOLEN A.S.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana
Prešov prijme do pracovného pomeru lekárov so
špecializáciou v odbore vnútorné lekárstvo, kardiológia, angiológia, endokrinológia, pediatria,
pedia-trická neurológia, pediatrická intenzívna
medicína, detská psychiatria, rádiológia, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, oftalmológia, hematológia, maxilofaciálna chirurgia
a neonatológia.
■ Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese
troligova@fnsppresov.sk.

Radiolog s 10 letou praxí v oboru (atestace
ČR, Edir), popisuji RTG, CT, MR. Podmínky
dohodou.
■ Kontakt: teleradiologie@seznam.cz

PSYCHIATRIE

PRODEJ

ALBERTINUM OLÚ ŽAMBERK

MUDR. GABRIELA KUBÁTOVÁ

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST

Hledáme

Hledám zájemce o koupi praxe PLDD. Lokalita
-Praha 6, v dosahu FN Motol.
■ Termín: začátek roku 2021.Kolegy z pediatrie
zaškolím, mám akreditaci.
■ Kontakt: Gabzorka@gmail.com

Primáře
lékaře

pro
psychiatrické
oddělení

Zajímavý kariérní růst
Atestovanému
psychiatrovi nabízíme
post zástupce primáře
Absolventovi aktivní
podporu vzdělávání
a zajištění odborných
stáží na okolních vyšších
pracovištích
Uplatnění se jak u lůžka,
tak v ambulantní sféře

Dále nabízíme

Profil pracoviště

Nadstandardní platové
podmínky
Štědré zaměstnanecké
benefity
Příjemný kolektiv na
vysoké odborné
i lidské úrovni
Příspěvky
na stravování
Krásné prostředí

Následná a dlouhodobá péče
Stacionář jako alternativa
doléčování
Ambulance s rozšířenou
působností
Terénní psychiatrická sestra
Zapojení do projektu
DEINSTITUCIONALIZACE
SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ
NEMOCNÉ v rámci
Strategie reformy
psychiatrické péče

a

Vánoční akce na luxusní tělovou kosmetiku
s obsahem pistáciového oleje
Sleva 10 % s kódem: ZvZ
www.looqshop.com
HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ NABÍDKY,
ALE I ZAJÍMAVÉ INFORMACE Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, NAJDETE NA: www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Nabízíme

Zájemci pište na albertinum@albertinum-olu.cz

PRIMÁŘ

Lázeňské léčebny Jeseník

Požadujeme:

Pro lázeňskou léčebnu Jeseník hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici Primář.

◗ vzdělání: vysokoškolské lékařského směru, atestace RFM
◗ specializační způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny
◗ licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře nebo primáře v oboru
◗ praxi v oboru, znalost práce na PC

Nabízíme:

◗ spolehlivost, zodpovědnost
◗ zkušenost s vedením zaměstnanců
◗ zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.
◗ odbornou způsobilost odpovídající zákona č. 95/2004 Sb.

◗ zázemí stabilní české společnosti
◗ možnost dalšího vzdělávání a podpora odborného růstu
◗ odpovídající platové ohodnocení
◗ 5 týdnů dovolené
◗ zajímavé smluvní podmínky
◗ možnost výhodného zaměstnaneckého ubytování a stravování
◗ velmi příjemné pracovní prostředí
◗ příspěvek na penzijní připojištění
Nástup: dle dohody
Bližší informace Vám poskytne prim. MUDr. Ján CAPKO, tel. 724 110 099
V případě, že Vás tato nabízená pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis s tel. kontaktem na e-mail: kariera@vlrz.cz
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
TEMPUS MEDICORUM
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Vzdělávací kurzy České lékařské komory
Oddělení vzdělávání ČLK

Lékařská 2, 150 30 Praha 5
tel. 234 760 711, 234 760 710
fax 257 220 618
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz
seminar@clkcr.cz
Přihlášky a bližší informace ke kurzům
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastníci
10 dnů před konáním kurzu.
Věnujte pozornost zasílaným informacím, neboť místo konání kurzu může být
změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Obvyklý začátek víkendových kurzů:
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:
viz informace na www.lkcr.cz
UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou
průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz
1/20 Alergologie
Datum: 11. 1. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Martin Fuchs
Obor alergologie a klinické imunologie se týká 40 % populace. Přímo i nepřímo ovlivní až polovinu návštěv u PLDD
a čtvrtinu u VPL. Pod tlak se dostává i gastroenterolog, dermatolog a ORL specialista.
Kurz by měl přesunout kormidlo od molekulární imunologie k praktickým otázkám každodenní péče o alergiky,
resp. o znepokojivě narůstající imunopatologické stavy naší populace. Z koše budou taženy žetony astmatu,
alergické rýmy, potravinové i lékové alergie, ale i ekzému
a kopřivek. Mělo by dojít jak na moderní diagnostiku, tak
i léčbu alergie, včetně té biologické.
41/20 MRSA v ordinaci dětského lékaře
Datum: úterý 14. 1. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: MUDr. Sylvia Polívková, Nemocnice Na Bulovce
3/20 Postgraduální akademie: Novinky v onkologii III
Datum: středa 15. 1. 2020, 13.30–18.35 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b,
Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prim. MUDr. Leona Koubková,
MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
6/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem
dovedností
Datum: čtvrtek 16. 1. 2020
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 dostatečné
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, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.
7/20 Dětská paliativní péče – úvod do problematiky
Datum: 18. 1. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Lucie Hrdličková, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Praha
Kurz přináší základní informace o problematice dětské
paliativní medicíny a péče v závěru života u dětských pacientů. Kurz posluchačům představí základní možnosti
symptomové léčby a principy plánování péče v závěru ži-
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vota u nevyléčitelně nemocných a umírajících dětí, jakož
i základní principy multidisciplinární péče a mezioborové
spolupráce při poskytování paliativní péče pacientům
v dětském věku.
8/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické praxi
Datum: 18. 1. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra infekčních nemocí IPVZ
Lektoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., prim. MUDr. Marek Štefan, MBA
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku.
Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem nejčastěji
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické rezistence.
5/20 Postgraduální akademie: Novinky v diabetologii II
Datum: 21. 1. 2020, 13.00–18.25 hod.
Místo: Hotel Vienna House Andel‘s Prague, Praha 5,
Stroupežnického 21
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
9/20 Akutní problémy v neurologii
Datum: 25. 1. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů:
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., Neurologická klinika 3. LF UK a TN
prim. MUDr. Jolana Marková, FEAN
• Bolesti hlavy.
MUDr. David Hlinovský
• Akutní ischemické CMP.
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
• Delirantní stavy a agitovanost.
MUDr. Zdeněk Stach
• Poruchy vědomí.
MUDr. Klára Brožová
• Epilepsie.
10/20 Plicní diagnostika
Datum konání: 25. 1. 2020
Místo konání: Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP, I. P. Pavlova 6
Koordinátor: MUDr. Jana Kociánová
Lektoři: MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Stanislava Kacrová, MUDr. Eva Voláková
MUDr. Eva Voláková
• Patofyziologie dýchání (mechanika dýchání, statické
i dynamické ventilační parametry, kontrola průsvitu dýchacích cest a hodnocení jeho změny, distribuce ventilace
a perfuze, oxygenace krve, výměna CO2).
MUDr. Stanislava Kacrová
• Spirometrie – metodika, provedení, kontrola kvality, interpretace.
• Hands-on trénink, všichni lektoři
MUDr. Jana Kociánová
• Bronchomotorické testy – metodika, provedení, interpretace.
MUDr. Eva Voláková
• Bodypletyzmografie – metodika, provedení, interpretace,
kontrola kvality.
• Hands-on trénink, všichni lektoři
MUDr. Stanislava Kacrová
• Vyšetření transferfaktoru plic – metodika, provedení,
kontrola kvality.
• Hands-on trénink, všichni lektoři
MUDr. Jana Kociánová
• Kontrola kvality funkčních laboratoří.
11/20 Pediatrie
Datum: 1. 2. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
MUDr. Kristýna Zárubová
• Novinky v gastroenterologii.
MUDr. Petr Liby
• Neurochirurgická problematika v ordinaci PLDD.
MUDr. Sylvie Polívková
• MRSA v ordinaci PLDD.
doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.
• Transplantace u dětí.
MUDr. Petr Smíšek
• Nejčastější hematologické problémy u dětí.

MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
• Interpretace biochemických výsledků v klinické praxi.
42/20 Nové přístupy k novorozenecké žloutence
Datum: úterý 4. 2. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Lektor: MUDr. Iva Bodnarová
12/20 Vertebroviscerální vztahy
Datum: 8. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Prvním úkolem lékařů je stanovit správnou diagnózu
a diferenciální diagnózu. Jsou případy, kdy bylo organické
onemocnění vyloučeno, přesto pacient má bolesti v různých částech těla. Naopak mnozí mohou považovat zjištěné degenerativní změny pohybového ústrojí za jedinou
příčinu pacientových stesků a přehlížejí nebo chybně interpretují jiné nálezy. Pravděpodobnostně a ze statistik vyplývá, že mnoho bolestí (asi 70 %) je z dysfunkce pohybového segmentu, ale je potřeba mít na mysli, že za bolestmi
se může skrývat viscerální onemocnění. Kurz je zaměřen
na funkční diagnostiku a terapii, které je možno uplatnit
při vyloučení organického onemocnění.
13/20 Kurz: Mindfulness-based stress reduction
(MBSR)
Datum: 8. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný
program snižování stresu, který vyvinul na konci sedmdesátých 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 je úzkost, deprese a vyčerpání.
Část teoretická (doc. MUDr. Petr Zach, CSc.)
Formou přednášek trvajících asi 1 hodinu jsou posluchači seznámeni na odborné úrovni se základními principy
organizace struktur CNS ve vztahu ke stresové regulaci.
Část neuroanatomická se zaměřuje na moderní poznatky
z oblasti zapojení limbického systému, utváření paměťové stopy a její modifikace, regulace spánkového cyklu
a obecně neurohumorální regulace. Část psychologická
se zaměřuje na v současné době aktuální propojení technik práce s tělem, dechem a myslí na fungování nervového systému a ovlivnění orgánových celků ve smyslu lepší
koordinace.
Část praktická (Mgr. Filip Štys)
V praktické části semináře účastníci vyzkouší cvičení relevantní k předcházejícímu teoretickému výkladu. Pod vedením kvalifikovaného lektora MBSR se naučí jednoduché
techniky vedoucí ke snížení stresu a aktivaci PNS. Zároveň
si zkusí uvědomování si prožívání přítomnosti na úrovni
tělesných, myšlenkových a emocionálních procesů. Tato
cvičení snižují jak psychologické, tak fyziologické účinky
stresu. Nedílnou součástí je i zpětná vazba a reflexe zkušeností. Účastníci obdrží pracovní sešit a audio nahrávky, aby
mohli MBSR používat i po skončení kurzu.
14/20 Dětská dermatologie
Datum konání: 8. 2. 2020
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Štěpánka Čapková
MUDr. Štěpánka Čapková
• Atopický ekzém – co nového?
Prim. MUDr. Jana Čadová
• Infekční a parainfekční exantémy u dětí.
MUDr. Aneta Klimešová
• Nejčastější infekce kůže u dětí.
MUDr. Iveta Tomšíková
• Péče o kůži novorozence a kojence.
18/20 Lékaři bez stresu
Datum: čtvrtek 27. 2. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborný garant: MUDr. Pavla Mendlová
Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK
cítí ohroženo vyhořením a 34 % již dokonce vykazuje jeho
střední až těžké příznaky? Vyhoření přitom významně
zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii, komunikační schopnosti a přináší dokonce somatické
obtíže. Ovlivňuje nejen naši práci, ale i soukromí.

Co můžeme udělat pro to, aby nás medicína bavila i po letech? Je možné dělat naši práci bez dlouhodobého stresu?
Jak se dá posilovat musculus gaudius medici? Interaktivní přednáška nabídne v konkrétních příbězích pohled na
stále více aktuální témata prevence syndromu vyhoření
a podpory osobní odolnosti vůči stresu. Zároveň si odnesete praktické tipy, jak se každý den pozitivně naladit při
naší nelehké práci.
15/20 Akutní stavy a optimální postupy up-to-date
2019 + 2020
Datum: 15. 2. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
MUDr. Jarmila Drábková
• Úvod k tématu – basics, guidelines, hity a mnoho nových
témat.
MUDr. Jiří Zika
• Diferenciální diagnostika v akutním stavu – logistika, nejistota, náležitý postup, poučné komentované kazuistiky
a možné legislativní problémy.
MUDr. Vilma Benešová
• Infekční rizika současné globalizované doby i pro nás,
specifická ohrožení.
MUDr. Pavel Heinige
• Základy i nové akutní problémy v pediatrii v celém věkovém průřezu a hlavní doporučení.
PharmDr. Veronika Prokešová
• Pro a proti u sdíleného lékového záznamu, nároky akutní
medicíny; nové léky, rizika interakcí a nových aplikací.
MUDr. Jarmila Drábková
• Novinky v přehledu 2019, 2020 významné pro akutní
a závažné stavy.
• Změny v rozhodování a prognózování.
• Náležitá dokumentace.
• Metodické pokyny.
• Nové pohledy na rozsah léčby a paliace.
JUDr. Vladana Vališová
• Medicínsko-právní záludnosti a jak se jich vyvarovat, zejména u závažných stavů a za diagnostické nejistoty.
• Problémy s defenzivní medicínou a EOL rozhodováním.
16/20 Paliativní péče v době moderní medicíny –
přežitek, nebo nutnost?
Datum: 15. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektorky: prim. MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, z.ú.;
MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D., Klinika anesteziologie
a resuscitace a Centra paliativní a podpůrné péče VFN
Pohled na současné možnosti péče o nemocné s nevyléčitelnou, život ohrožující nemocí – etická dilemata,
se kterými se u těchto nemocných můžeme nejčastěji setkat a jak je můžeme dobře ošetřit. Základy komunikace
s nemocnými i jejich blízkými, přehled a dostupnost různých forem paliativní péče v ČR.
MUDr. Kateřina Rusinová
• Co je paliativní medicína a co může nabídnout.
• Etická dilemata v paliativní medicíně, rozbor kazuistik.
MUDr. Irena Závadová
• Komunikace v paliativní medicíně.
• Jak vypadá umírající pacient.
• Organizace paliativní péče v ČR.
18/20 Lékaři bez stresu
Datum: 27. 2. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK
cítí ohroženo vyhořením a 34 % již dokonce vykazuje jeho
střední až těžké příznaky? Vyhoření přitom významně
zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii, komunikační schopnosti a přináší dokonce somatické
obtíže. Ovlivňuje nejen naši práci, ale i soukromí.
Co můžeme udělat pro to, aby nás medicína bavila i po letech? Je možné dělat naši práci bez dlouhodobého stresu?
Jak se dá posilovat musculus gaudius medici? Interaktivní přednáška nabídne v konkrétních příbězích pohled na
stále více aktuální témata prevence syndromu vyhoření
a podpory osobní odolnosti vůči stresu. Zároveň si odnesete praktické tipy, jak se každý den pozitivně naladit při
naší nelehké práci.
44/20 Modelové situace ze zdravotnického managementu
Datum: 29. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
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19/20 Chronická bolest a její léčba
Datum: 7. 3. 2020
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Kozák Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN
v Motole
(Program bude doplněn)
20/20 Aktuality z posudkové medicíny sociálního
zabezpečení
Datum: 7. 3. 2020
Místo konání: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna
Účastnický poplatek: 800 Kč
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Odborný garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty
UK v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, vedoucí
oddělení lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení, přednáší posudkové lékařství v Ústavu
sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK
v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově medicínskými kritérii posuzování zdravotního stavu v nemocenském a důchodovém pojištění a v nepojistných systémech
sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na
zvláštní pomůcku). Posluchači získají aktuální poznatky
o součinnosti lékařské posudkové služby a ošetřujících lékařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.
21/20 Novinky v kardiologii
Datum: 7. 3. 2020
Místo: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Délka: 6 hodin
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
• Akutní kardiologie.
prim. MUDr. Robert Čihák, CSc.
• Diagnostika a léčba dysrytmií.
MUDr. Petr Janský
• Trombkardiologie.
• Antiagregace a antikoagulace.
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
• Diagnostika a léčba srdečního selhání.
doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiodiabetes a onkokardiologie.
22/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 12. 3. 2020
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 dostatečné
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, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom,
že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.
23/20 Digitální demence
Přínosy, a především rizika moderních technologií. Společenské dopady aneb jiná generace, též navazující nutné
změny ve výuce mediků a v práci lékařů
Datum: čtvrtek 12. 3. 2020 16.30–18.00
Místo konání: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka odborného programu: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
• Human enhancement.
• Tělesné i duševní vylepšování lidí. Historické ohlédnutí
a proměny ideálu krásy.
• Rizika pro osobní identity i pro kohezi společnosti (ztráta
pestrosti, zvýhodnění „krásných“ lidí na trhu práce, propad těch, kteří nechtějí nebo si nemohou dovolit zákroky
estetické chirurgie).
24/20 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 14. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
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Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Lektor: Jan Přeučil
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený projev. Kurz je úzce zaměřen na otázku správných
řečnických dovedností a návyků.
25/20 Pediatrie – donošený novorozenec
Datum: 14. 3. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Marcela Křížová a Bc. Jana Kollarová
Seminář bude zaměřen na aktuální problematiku v oblasti
péče o donošeného novorozence (změny v přístupu k řešení hyperbilirubinemií, novinky v kojení, komfort novorozence, péče o hraničně zralého novorozence apod.).
45/20 Postgraduální akademie: V ordinaci praktického lékaře
Datum: 19. 3. 2020,
Místo: Hotel NH Prague City, Mozartova 1, Praha 5
Délka: 9.00–17.20 hod.
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Odborní garanti: MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.,
MUDr. Hana Skalická, CSc., FESC,
MUDr. Luděk Fiala, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
26/20 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambulantního specialisty
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., RDG oddělení, Nemocnice Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je
zaměřen na problematiku MRI vyšetření v každodenní
praxi. Bude se zabývat jak možnostmi a technikami MRI
vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření, tak
bude především zaměřen na nejrůznější patologické stavy,
kde je MRI přínosem v diagnostickém postupu.
28/20 Estetická chirurgie
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Estetická chirurgie současnosti.
MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.
• Miniinvazivní výkony v obličeji.
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
• Browlift, fatgrafting obličeje.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Blefaroplastika, operační technika, komplikace.
• Facelifting.
• Rinoplastika.
• Liposukce, druhy, komplikace.
• Augmentace, modelace, redukce prsů.
29/20 Lékaři bez stresu
Datum: 21. 3. 2020
Místo: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Cena zahrnuje veškeré materiály pro osobní studium.
Účastníci navíc obdrží voucher na 1 hodinu individuálního
koučování zcela zdarma.
Odborný garant: MUDr. Pavla Mendlová
Workshop pro maximálně 12 účastníků.
Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí
ohroženo vyhořením a 34 % již dokonce vykazuje jeho
střední až těžké příznaky? Vyhoření přitom významně
zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii, komunikační schopnosti a přináší dokonce somatické obtíže. Ovlivňuje nejen naši práci, ale i soukromí.
Co máme dělat pro to, aby nás medicína bavila i po letech? Co můžeme udělat pro sebe, abychom mohli ještě
lépe pomáhat našim pacientům? Jak vypadá mapa štěstí? Prakticky zaměřený workshop nabídne účastníkům
inspiraci, jak čelit syndromu vyhoření, a to na příkladech ze zahraničí i z jiných oborů. Dostanete prostor
dopřát si chvíli k zastavení a k sebereflexi. V bezpečném
prostředí malé skupinky účastníků si můžete přímo vyzkoušet různé techniky pro podporu osobní odolnosti
vůči stresu. Každý bude mít následně možnost rozebrat
a doladit svoji konkrétní mapu štěstí na osobním koučovacím sezení.
2/20 Postgraduální akademie: Novinky v hematologii
Datum: 26. 3. 2020, 13.30–18.40 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b,
Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Jan Vydra

/ PROSINEC 2019

4/20 Revmatologie pro nerevmatology
Datum: 28. 3. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
MUDr. Heřman Mann
• Vyšetřovací metody v revmatologii.
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
• Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida.
doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
• Systémová onemocnění pojiva.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
• Osteoartróza.
• Dnavá artritida a další krystaly indukovaná onemocnění.
MUDr. Šárka Forejtová
• Spondyloartritidy.
30/20 Dětská gastroenterologie
Datum: 4. 4. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana
Čopová
• Žloutenka jako příznak.
• Neprospívání – jedna z nejzamotanějších diagnóz.
• Není nic jednoduššího než zácpa. Opravdu?
• Když bolí bříško.
43/19 Praktická endokrinologie a obezitologie
Datum: 4. 4. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., ředitelka
Endokrinologickeho ústavu, Národní 8,
116 94 Praha 1
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
• Tyreopatie dospělých a dětí v ordinaci praktického lékaře.
MUDr. Tereza Grimmichová, Ph.D.
• Endokrinologie v kostce – kazuistiky.

doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.
• Hyperandrogenní stavy.
MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D.
• Primární hyperparatyreóza a diferenciální diagnostika
hyperkalcemie.
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
• Obezita v ordinaci praktického lékaře.
RNDr. Michala Vosátková
• Laboratorní vyšetření v endokrinologii – praktické aspekty.
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
• Genetika v endokrinologii – přínos pro praxi.
31/20 Je ve zdravotnictví místo pro pocit štěstí, nebo práce
v něm je důvodem k šílenství?
Datum: čtvrtek 9. 4. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo konání: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka odborného programu: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Co to je štěstí a proč vznikla věda o štěstí, kde ho hledat?
Jak o něm přemýšleli filozofové a jak současní odborníci?
O breviářích i moderních knihách rad a doporučení s dovětkem, co si lze z nich vzít k srdci. O volbě profese a o nespokojenosti: v roli zdravotníka. Proč není důvod k šílenství, ale ke změně vlastních postojů.
32/20 Očkování u dětí
Datum konání: 18. 4. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka konání: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
MUDr. Hana Cabrnochová, Ph.D.
• Očkování nedonošených dětí.
• Novinky v očkování, aktuální situace.
27/20 Přednemocniční péče
Datum: 18. 4. 2020, 9–15 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK,
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Petr Kolouch, MBA,
prim. MUDr. Ondřej Franěk
Přednášející: ZZS HMP

PSYCHIATRIE
ALBERTINUM OLÚ ŽAMBERK

Primáře
a

lékaře

pro psychiatrické oddělení

Nadstandardní platové podmínky
Štědré zaměstnanecké benefity
Příjemný kolektiv na vysoké
odborné i lidské úrovni
Příspěvky na stravování
Krásné prostředí

Zajímavý kariérní růst
Atestovanému psychiatrovi nabízíme
post zástupce primáře
Absolventovi aktivní podporu vzdělávání
a zajištění odborných stáží na okolních
vyšších pracovištích
Uplatnění se jak u lůžka, tak
v ambulantní sféře

Následná a dlouhodobá péče
Stacionář jako alternativa doléčování
Ambulance s rozšířenou působností
Terénní psychiatrická sestra
Zapojení do projektu

DEINSTITUCIONALIZACE SLUŽEB
PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ v rámci
Strategie reformy psychiatrické péče

Zájemci pište na albertinum@albertinum-olu.cz

Inzerce ▲

Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Interaktivní workshop, během kterého proběhne skupinová diskuse o konkrétních situacích, které lékaři – manažeři
ve své každodenní praxi běžně řeší. Nejprve bude skupina
seznámena se situací (nutnost prosazení nepopulární
změny, řešení sporů a konfliktů podřízených, snížená motivace řízeného týmu, potíže s delegováním…), pak bude
následovat skupinová diskuse. Situace většinou nemají
jedno správné řešení a konfrontace s názory kolegů, kteří
je mohou řešit jinak, je hlavním přínosem programu.
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TEMPUS

MEDICORUM

• Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.
• Poskytování PNP v ČR.
• KPR.
Workshopy:
1. Alternativní zajištění dýchacích cest.
2. KPR.
3. Alternativní aplikace farmak.
4. ZOS.
33/20 Mindfulness-based stress reduction (MBSR)
– pokračování
Datum: 25. 4. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný
program snižování stresu, který vyvinul na konci sedmdesátých 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 je úzkost, deprese
a vyčerpání.
Část teoretická (doc. MUDr. Petr Zach, CSc.)
Formou přednášky budou posluchači seznámeni na odborné úrovni s klíčovými anatomicko-fyziologickými
poznatky ohledně fungování mozku, těla a mysli ve stresu. Tento popis bude doplněn a korelován se současnými
výklady meditace, jógických cviků a dechových cviků, jak
jsou vyučovány v tradičních východních systémech. Prostor bude ponechán více na otázky a odpovědi účastníků.
Předpokládá se základní znalost stavby a funkce nervového a endokrinního systému člověka.
Část praktická (Mgr. Filip Štys)
V praktické části semináře účastníci vyzkouší cvičení
relevantní k předcházejícímu teoretickému výkladu.
Pod vedením kvalifikovaného lektora MBSR si prohloubí
techniky vedoucí ke snížení stresu a aktivaci nervového
systému. Zároveň si prohloubí uvědomování prožívání
přítomnosti na úrovni tělesných, myšlenkových a emocionálních procesů. Oproti základnímu kurzu bude ponecháno více prostoru na otázky a odpovědi účastníků.
Účastníci obdrží pracovní sešit a audio nahrávky, aby
mohli MBSR používat i po skončení kurzu.
34/20 Pedooftalmologie
Datum: 25. 4. 2020
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5

Inzerce

Příjem řádkové inzerce:
www.clkcr.cz
sekce Pro lékaře
– Inzerce
– Zadat inzerci
Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Dopravní podnik hl. m. Prahy přijme praktického
lékaře/lékařku. Požadujeme: • VŠ a způsobilost lékaře
v oboru všeobecné praktické lékařství. Nabízíme: mzdu
ve výši 62 500 Kč + 20 % výkonnostní odměnu (celkem
75 000 Kč/měsíčně) • úvazek 37,5 hod. • jednosměnný
provoz • vybavenou ordinaci • smlouvy se zdravotními
pojišťovnami • možnost dalšího vzdělávání • výrazně
zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky
(Lítačka) • penzijní připojištění po roce výkonu práce
v hodnotě 1100 Kč • 5 týdnů dovolené • 3 dny zdravotního
volna s náhradou mzdy • poukázky FLEXIPASS ve výši
4000 Kč/rok a další zajímavé benefity. Kontakt: Mgr. Zuzana Větrovcová, 725 368 140, vetrovcovaz@dpp.cz,
https://dpp.jobs.cz
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo 2×
0,5 dne). Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru
dermatovenerologie. CV prosím na e-mail: pekate@seznam.cz. Kontakt: 603 804 496
Hledám lékaře/lékařku do nadstandardně vybavené akreditované ordinace VPL ve Zdicích (okr. Beroun, 20 min po
D5 do Prahy). Vhodné pro atestované VPL nebo po kmeni.
Možný i částečný úvazek. Platové podmínky dohodou.
Kontakt: mudr.ilavska@gmail.com
Zavedená neurologická ambulance v Praze 4, Michnova
1622/4, hledá rehabilitačního lékaře na částečný úvazek
nebo na DPP. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení,
úvazek dle dohody. Kontakt: 602 685 530, harmonie@
harmoniepraha.cz
Do akreditované ordinace 10 km od Jihlavy přijmeme
VPL na jakýkoliv úvazek. Plat ve zkušební době 65 000 Kč,
po zkušební době 70 000 Kč + odměny (až 10 000 Kč).
Nadstandardně vybavená ordinace. Výhledově možnost
převzetí praxe. Kontakt: 728 455 933
Do endokrinologické ordinace v Jablonci nad Nisou
hledáme atestovaného endokrinologa minimálně na
2 dny v týdnu, popř. přijmeme atestovaného internistu
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Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Krásný
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o dětskou problematiku v očním lékařství a bude zaměřen především na
doporučené postupy a diferenciální diagnostiku. Doplňuje
a aktualizuje příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství,
čímž slouží k předatestačnímu školení. Zároveň splňuje
podmínku pro zájemce ze styčných oborů.
• Léčba očních zánětů v dětství.
• Dětské uveitidy.
• Systémové choroby včetně alergie a oko.
• Dětská oční onkologie.
• Součástí kurzu bude možnost pro zúčastněné stáhnout
tyto okruhy z úložiště.
35/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické praxi
Datum: 25. 4. 2020
Místo: Brno, NCO NZO
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra infekčních nemocí IPVZ
Lektoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., prim. MUDr. Marek Štefan, MBA
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku.
Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem nejčastěji
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické rezistence.
36/20 Imunologie pro pediatry
Datum: 16. 5. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., Ústav
imunologie 2. LF a FN v Motole
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
• Úvod, struktura a funkce imunitního systému, imunopatologické stavy, ID a autoinflamatorní onemocnění.
MUDr. Markéta Bloomfield, Ústav imunologie 2. LF a FN
v Motole a Pediatrická klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice a 1. LF UK

se zájmem o endokrinologii. Kontakt: v.prejzek@seznam.cz
Hledáme praktického lékaře do ordinace blízko Čáslavi.
Plný úvazek, 65 000 Kč netto/měsíčně. Termín nástupu
1/2020. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz,
608 763 664
Do zavedené ordinace praktického lékaře v Břeclavi
přijmu lékaře na úvazek dle domluvy za velmi dobrých
podmínek. Kontakt: praktikbreclav@centrum.cz
Přijmeme lékaře/lékařku do ordinace praktického
lékaře ve Znojmě na HPP nebo VPP. Atestace není nutnou
podmínkou. Kontakt: vladan.zivkovic@seznam.cz
Přijmu atestovanou lékařku na částečný úvazek do zavedené gynekologické ambulance v Hradci Králové. Nabízím
výhodné podmínky. Kontakt: 608 800 291
Do diabetologické ambulance Kladno hledám lékaře/
lékařku na 1–2 dny v týdnu. Dobré finanční podmínky,
přátelský kolektiv, výborná dostupnost z Prahy, možnost
zajištění podnájmu. Požaduji atestaci v interním oboru,
člen ČLK. Kontakt: dianek@email.cz
Hledám lékaře do zavedené soukromé neurologické ordinace v Praze. Rozsah úvazku dohodou, vstřícný a profesionální přístup, nadstandardní finanční ohodnocení
(500 Kč/hod.). V případě zájmu své životopisy zasílejte na
e-mail: neurologie.111@centrum.cz
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací z klinického oboru na pracoviště protialkoholní záchytné stanice.
Nástup a výše úvazku dle dohody, možno i na DPČ. Nabízíme práci v nepřetržitém 12hodinovém provozu, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na
stravování, možnost využití služebního bytu, příspěvek
na vzdělávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na
e-mail: d.studena@prahamp.cz, 222 924 214
Hledám kolegu VPL do venkovské ordinace 10 km od Uh.
Hradiště, 25 km od Zlína. Krásné prostředí, milí lidé, akredit. ordinace, školitel, vhodné i pro lékaře po zákl. kmeni.
Odměna lékař L2 – 5000 Kč/měs., L3 – 70 000 Kč/měs.
čistého. Kontakt: 778 088 776, praktik.uh@gmail.com
Přijmeme zdravotní sestru do rozšiřujícího se týmu, se
zaměřením na gynekologii a estetickou medicínu. Dobré
finanční ohodnocení a možnost dalšího vzdělávání a růstu.
www.markin.cz. Kontakt: Michal Kindl, 737 545 986
Do akreditované ordinace VPL (Poliklinika Hůrka) hledáme kolegyni/kolegu k dlouhodobé spolupráci (3–6 měsíců).
Kontakt: 602 650 312, info@genecare.cz
Hledám lékaře oftalmologa (atestace není podmínkou,
možno i důchodce) do soukromé oční ordinace v Praze 8,
Poliklinika Mazurská, pro občasný zástup a odpolední ordinace. Platové podmínky dohodou. Kontakt: 777 560 412,
mudr.jana.kalendova@ocicka.cz
Přijmeme kolegu internistu se zájmem o angiologii a lipi-

• Imunodeficience s vnímavostí k infekcím.
MUDr. Hana Malcová, Oddělení revmatologie dětí a dospělých, FN v Motole
• Autoimunitní onemocnění v dětské revmatologii.
MUDr. Martina Suková, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN v Motole
• Autoimunitní onemocnění v dětské hematologii.
MUDr. Helena Posová, CSc., Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF a VFN
• Imunologická laboratoř.
doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., Genetická laboratoř,
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie,
Ústav klinické imunologie a alergologie, Masarykova univerzita, Brno
• Genetika imunitních poruch.
37/20 Strabismus
Datum: 16. 5. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky v dětském i dospělém věku. Je určen především pro oftalmology, ale i pediatry a neurology
zajímající se o strabismus. Školicí kurz doplňuje v jednotlivých okruzích příslušnou kapitolu v učebnici Oční
lékařství, čímž slouží k předatestační přípravě mladých
oftalmologů, především se jedná o rozšířenou fotodokumentaci.
• Vyšetřovací metody.
• Typy dynamického a paralytického strabismu.
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti.
• Chirurgická terapie.
• Součástí kurzu je možnost pro zúčastněné stáhnout
tyto okruhy, budou na úložišti dat.
38/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 28. 5. 2020
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 dostatečné

dologii pro rozvíjející se pracoviště prevence aterosklerózy.
Ambulantní pracoviště, jednosměnný provoz, u metra,
Praha 6. Dobré platové podmínky, podpora dalšího profesního rozvoje. Kontakt: nefro@volny.cz, 604 89 80 43
SurGal Clinic, s.r.o., se sídlem Drobného 38–40, 602
00 Brno, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: lékař
rehabilitační medicíny. Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru (atestace v oboru), trestní bezúhonnost, loajalitu, nadstandardní přístup k pacientům/
plnění pracovních povinností. Nabízíme: práci na plný
nebo zkrácený úvazek (i DPČ) na ambulanci i lůžkovém
RHB oddělení, nadstandardní finanční ohodnocení,
spolupráci při zajištění bydlení v Brně, příspěvek na
vzdělání, závodní stravování, zaměstnanecké benefity
a další. Mzda bude upřesněna při osobním jednání. Nástup dle dohody. Životopis prosím zašlete na e-mail:
jobs@surgalclinic.cz
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledáme
kolegyni/kolegu VPL k dlouhodobé spolupráci. Zpočátku
částečný úvazek, během roku 2020 plný úvazek. Kontakt:
lekar@doktorvpraze.cz, 602 313 699
Nabízím částečný úvazek 0,2– 0,5 v oční ambulanci v okrese Brno-venkov, zajímavé finanční hodnocení. Kontakt:
736 644 562
NZZ Psychiatrie Praha hledá psychiatra s atestací či po
základním kmeni na plný nebo i zkrácený úvazek. Poskytujeme rozšířenou psychiatrickou péči a rovněž psychodiagnostiku a ind. i skup. psychoterapie hrazené ZP. Kontakt:
info@psychiatrie-praha.cz, 604 864 834
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé, i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat
600 Kč za hodinu. Místo vykonávání: Liberec a okolí. Kontakt: info@medling.cz
Lékaře revmatologa do zavedené ordinace Praha-Vršovice
(od 1990), se sestrou, individual. rozsah úvazku, korektní
a profes. přístup (při HPP 80 000 Kč/měs.) + ev. možnost
spolupráce v klin. hodnocení. Kontakt: 601 304 484
Psychiatra do ordinace rozšířené psychiatrické péče
v Mělníku, 1–3 dny v týdnu, individuální přístup, férové
podmínky, nadstandardní odměna. Pro kolegy bez atest.
odborné vedení zajištěno. Kontakt: 608 052 214
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., přijme
lékaře se zájmem o akutní psychiatrii (včetně absolventů).
Nabízíme: • široké dg. spektrum • úzkou mezioborovou
spolupráci se somatickými obory • komplexní přístup při
stanovování dg. s využitím moderních dg. metod • umožnění předatestační přípravy bez nutnosti závazku a plnou
úhradu předatestačních kurzů, stáží apod. • nadstandardní finanční ohodnocení. Požadujeme: • skutečný zájem
o obor, • komunikační schopnosti, • uživatelskou znalost
PC, • schopnost samostatné a týmové práce. Očekáváme: •
zaujetí, • entuziasmus, • zájem o další vzdělávání. Kontakt:

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, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom,
že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy
na oddělení RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou
workshopu.
39/20 Prevence funkčních poruch pohybového ústrojí
Datum: 30. 5. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
V případě bolestivých stavů pohybového ústrojí
hrají roli endogenní faktory (držení těla, vývojová kineziologie, hluboký svalový stabilizační systém, hypermobilita a dysbalance svalové) a exogenní faktory
(zevní prostředí, např. sedavý způsob života). Správná funkční diagnostika a edukace pacienta přispívá
k prevenci recidiv bolestivých stavů. I když zaručená
„kuchařka“ a cvik „vyprosťovák“ nemohou být pro
každého univerzální. Kromě edukace správných pohybových návyků, je třeba provádět individuální analýzu
postury a pohybových programů. Kurz je určen k individuální analýze funkčních bolestivých stavů hybné
soustavy.
40/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické praxi
Datum: 30. 5. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra infekčních nemocí IPVZ
Lektoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., prim. MUDr. Marek Štefan, MBA
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii
nejčastějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem
nejčastěji užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické rezistence.

477 117 952, martina.placatova@kzcr.eu, www.kzcr.
eu/cz/kz/odbornici/nabidka-zamestnani
Hledáme kolegu/ni psychiatra do druhé ordinace se sestrou v Benešově u Prahy. Kolegiální jednání, profes. přístup
(HPP =70 000 Kč + bonus), odborné vzdělávání. Individual.
nastav. úvazku. Kontakt: 608 052 214
Přijmu atestovaného lékaře na jakýkoliv úvazek do oční
ambulance v Opavě. Prodej praxe rovněž možný. Byt k dispozici. Kontakt: vasak@opavamedica.cz
Do akreditované ordinace praktického lékaře (Poliklinika
Barrandov) hledáme lékaře/lékařku (i před atestací) na
částečný úvazek (ideální čtvrtek a pátek). Atraktivní
finanční podmínky. Praha-Barrandov. Kontakt: info@
genecare.cz, 602 650 312
Hledám fyzioterapeuta na pracoviště v Praze 4, nabízím
odpovídající finanční ocenění, příjemný kolektiv, podporu
ve vzdělávání. Kontakt: 737 208 263, zuzana.lapkova@
gmail.com
Akreditované pracoviště praktického lékaře v Praze 5
hledá na 2–3 dny v týdnu lékaře. Kontakt: 603 585 081
Přijmeme zdravotní sestru do urologické ambulance
v Praze 4. Kontakt: 777 921 895, info@igormilek.cz
Do psychiatrické ambulance v Praze 6-Břevnov hledám
psychiatra na půlden či 1 den v týdnu, alespoň s kmenem.
Výhodné finanční podmínky, individuální domluva,
vstřícné jednání. Kontakt: ordinace@medmarou.cz,
733 786 071
Přijmeme alergologa, ev. pneumologa do zavedené ambulance na plný či částečný úvazek, Praha 6, Dejvická.
Příspěvek na bydlení. Dobré finanční podmínky, přátelský
kolektiv. Kontakt: 608 517 792, shaker.y@seznam.cz
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledáme
kolegyni/kolegu s atestací z VPL k dlouhodobé spolupráci.
Zpočátku částečný úvazek, během roku 2020 plný úvazek.
Kontakt: lekar@doktorvpraze.cz, 602 313 699
Vsetínská nemocnice a.s. vyhlašuje výběrové řízení na
pozici: primář/primářka oddělení následné péče. Požadavky: •specializovaná způsobilost v oboru, jehož součástí
je jeden z těchto základních kmenů: chirurgický, interní
a všeobecné praktické lékařství, urologický, neurologický,
ortopedický nebo pediatrický • primářská licence nebo
prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK
•zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004
Sb. • dobré organizační a manažerské schopnosti • odpovědnost, profesionální a kreativní přístup k práci. Přihláška
uchazeče musí obsahovat: • strukturovaný životopis s motivačním dopisem včetně návrhu koncepce řízení a rozvoje
oddělení • doklady o dosaženém vzdělání • souhlas se
zpracováním osobních údajů v rámci výběrového řízení.
Další informace: • Nástup dle dohody. • Výběrové řízení
proběhne v lednu 2020. Termín bude upřesněn. • Termín
pro přihlášení do 31.12.2019. Přihlášky zasílejte na adresu:

TEMPUS MEDICORUM
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či lékaře na MD nebo v důchodu. S možností dlouhodobé spolupráce. Kontakt: jiri.michalsky@seznam.cz,
724 309 504
Nabízím částečný úvazek (počet hodin na domluvě) nebo
práce na dohodu, s dobrým ohodnocením pro lékaře v přípravě nebo s atestací v oboru oftalmologie. Vhodné pro
lékařky na MD nebo v důchodu. Oční ambulance v Libereckém kraji. Kontakt: 776 291 103
Hledáme ORL lékaře/ku i na zkr. úvazek pro ordinace
v Třinci. Nadstandardní ohodnocení, možnost ubytování
(hradíme). www.orlmed.cz. Kontakt: orlmedspol@
seznam.cz
Dermatologické centrum se sídlem v Praze zaměstná 1–2
dermatology pro pobočky v Neratovicích, Praze 7 a v Říčanech. Kontakt: 603 448 353, derma@email.cz
Do kožní ordinace v Praze 5, metro Anděl, přijmu lékaře
na 1–2 dny v týdnu, event. na operativní zástupy. Zajímavé
platové podmínky, dobré sociální i personální zázemí, malý
přátelský kolektiv. Kontakt: 777 955 578
Hledáme krátkodobý zástup (3–4 měsíce) na 2–3 dny v týdnu PL nebo internista. Ordinace s malým kmenem, Poliklinika Barrandov. Kontakt: info@genecare.cz, 602 650 312
Malé plastickochirurgické pracoviště v Praze 11 – Jižní
Město hledá anesteziologa se znalostí anest. přístroje N8.
Pracovní úvazek na max. 1 den v týdnu. Bydliště v Praze 11
a v blízkém okolí. Kontakt: 602 303 877
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1, přijme lékaře
s atestací v interních oborech. Nástup a výše úvazku dle
dohody. Nabízíme zavedenou a moderně vybavenou ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé finanční
ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail
d.studena@prahamp.cz, 222 924 214
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1, přijme lékaře
s atestací v oborech interna, ORL, kardiologie, diabetologie a oční. Nástup a výše úvazku dle dohody. Nabízíme
zavedenou a vybavenou ordinaci v centru Prahy, přátelský
kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své CV prosím
zasílejte na e-mail d.studena@prahamp.cz, 222 924 214
Do ambulantního lymfologického centra v Praze 2 přijmeme lékaře na zkrácený pracovní úvazek (počet dní a hodin
dle dohody). Ideální i pro důchodce. Kontakt: 777 599 149
Zaměstnám dětského lékaře (lékařku) 1 den v týdnu
v ordinaci PLDD poblíž Českých Budějovic. Kontakt:
detskaordinacesb@seznam.cz
Přijmeme fyzioterapeuta do amb. v centru Prahy. Požadujeme ukončené vzdělání v oboru, spolehlivost a loajalitu.
Nabízíme poměr i na zkrácený úvazek, možnost úpravy prac.
doby. Nadstandardní platové ohodnocení. Nástup možný
ihned. Kontakt: naboryfyzio@gmail.com
Nestátní zdravotnické zařízení v oboru gynekologie
a porodnictví hledá v Praze lékaře na částečný nebo plný
úvazek nebo na DPP z důvodu rozšíření provozu ordinací.
Požadujeme: atestace z oboru gynekologie a porodnictví,
licence pro sonografické vyšetřovací metody v oboru gyn.-por. výhodou, praxe v oboru min. 5 let, odpovědnost, samostatnost, organizační a komunikační schopnosti, zájem dále
se postgraduálně vzdělávat. Nabízíme příjemné pracovní
prostředí, možnost dalšího profesionálního růstu a dobré
pracovní ohodnocení. Prosím CV zaslat na e-mail krupsa@
gynkrup.cz
Prodám zavedenou praxi fyzioterapie v širším centru
Prahy. Smlouvy s pojišťovnami jsou uzavřeny. Praxe provozována formou s. r. o. Garance pro budoucího majitele
zajištěna. Kontakt: 724 573 523, primafyzio@gmail.com
Ambulance Kardiomed (Praha 7) přijme kardiologa, nejlépe na celý úvazek. Nabízíme dobré pracovní podmínky
v dlouhodobě zavedené ordinaci. Kontakt: 603 816 202,
kardiomed@volny.cz
Do psychiatrické ambulance v Českých Budějovicích přijmu
psychiatra s atestací (specializovanou způsobilostí) na
částečný úvazek (na 1–3 dny v týdnu). Vše na individuální
domluvě. Kontakt: 605 841 027, marketa.rousalova@
seznam.cz
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledáme
kolegyni/kolegu s atestací z VPL k dlouhodobé spolupráci.
Možný částečný či plný úvazek. Kontakt: lekar@doktorvpraze.cz, 602 313 699
Hledáme krátkodobý zástup (3 měsíce) na 2–3 dny v týdnu
PL nebo internista. 550 Kč/netto. Ordinace s malým kmenem v Praze 5. Kontakt: info@genecare.cz, 602 650 312
Hledám gynekologa do zavedené praxe v Chebu. Možno
na částečný úvazek. Flexibilní pracovní doba, příjemný kolektiv a prostředí. Možnost podílu na zisku. Ostatní osobně.
Kontakt: 606 335 332
Hledám psychoanalyticky orientovaného psychiatra pro
spolupráci v psychiatrické ambulanci v Praze 5. Nabízím
slušné jednání, volnou pracovní dobu, podíl na zisku. Kontakt: 777 237 598
Přijmu kožního lékaře/ku, i v přípravě, např. na 2 odpoledne, do své ordinace v Praze 9. Kontakt: 608 973 194, daniela.
zlatohlavkova@seznam.cz
Do zavedené ordinace praktického lékaře pro dospělé
hledáme lékaře/ku s atestací. Pracovní místo je v Duchcově. Nabízíme flexibilní pracovní dobu, podporu dalšího
vzdělávání, solidní finanční ohodnocení, spolupráci s milou
a zkušenou sestrou a v případě zájmu byt 2+kk se zahradou
v domě ordinace, mobil, automobil. Kontakt: 774 414 661,
indik@indik.cz
Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava hledá lékaře
do výjezdové skupiny RLP. Náplní práce je poskytování
přednemocniční péče v důlních i povrchových pracovištích
OKD. Požadujeme specializovanou způsobilost v základním
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oboru, nejlépe urgentní medicína, ARO, interna, chirurgie,
praktické lékařství, a zejména zkušenost ze ZZS/ARO/JIP!
Odměna na DPČ 500 Kč/h. Nástup možný po několikadenním vstupním kurzu báňského záchranáře. Kontakt: vedoucí
lékař dr. Ondřej Kuchyňa, 606 043 521, kuchyna@hbzs-ov.
cz nebo sekretariát 596 258 230, sekretar@hbzs-ov.cz
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře či
magistry na tyto pozice: anesteziolog, internista, radiolog a ústavní hygienik. Nabízíme zázemí stabilní
společnosti s tradicí, zajímavé benefity. Možnost práce
i na zkrácený úvazek. Kontakt: personalni@upmd.eu,
296 511 240/800.
Do alergologické ambulance v Praze přijmeme lékaře/ku na plný nebo částečný úvazek. Jsme pracoviště
s akreditací pro obor alergologie a klinická imunologie –
vlastní specializovaný výcvik. Nabízíme nadstandardní
platové podmínky. Své životopisy zasílejte na: setinova@
immunia.org
Psychiatrie Hlinsko s.r.o., zavedená ambulance, hledá
psychiatra s atestací/licencí na 1–2 dny v týdnu, později
i více. Vše na osobní domluvě. Kontakt: dr.mala.jana@
unet.cz, 603 454 923
Do našeho přátelského kolektivu privátního ambulantního
zařízení otorinolaryngologie a foniatrie v Praze 10 hledáme
kolegu/kolegyni. Důležité jsou pro nás dobré mezilidské
vztahy a chuť se rozvíjet. Vše ostatní je na dohodě. Kontakt:
605 787 269, orlvpraze10@seznam.cz
Hledáte uplatnění jako praktický lékař/ka pro děti a dorost/pediatr a preferujete ambulantní provoz? Máme pro
vás na výběr z několika lokalit Prahy (H. Měcholupy, Kbely,
Kobylisy), dále Brno, Hustopeče, Šlapanice u Brna, Jablonec
nad Nisou, Teplice. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, akreditovaná pracoviště,
zajištění specializačního vzdělávání v oboru i dalšího vzdělávání, podporu při chodu ordinace a minimum administrativy
při práci. Kontakt: Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@
mediclinic.cz
Hledáte uplatnění jako všeobecný praktický lékař/ka?
Máme pro vás na výběr z lokalit: Aš, Chomutov, Mnichovo
Hradiště, Most, Turnov. Nabízíme: nadstandardní mzdové
ohodnocení, zaměstnanecké benefity, akreditovaná
pracoviště, zajištění specializačního vzdělávání v oboru
i dalšího vzdělávání, podporu při chodu ordinace a minimum administrativy při práci. Kontakt: Vlastimil Král,
733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Pro naše ResTrial kliniky v Praze 4-Modřanech a v Praze 8-Bohnicích hledáme lékaře a lékařky na provádění břišní
sonografie. Možný je i krátký úvazek, včetně jednotlivých
pracovních dnů nebo půldnů dle vašich potřeb. Používáme ultrazvukové přístroje Toshiba Xario 200 a Toshiba
Xario 100. Nabízíme výhodné mzdové podmínky, moderní a příjemné pracovní prostředí. Kontakt: 724 350 588,
Silvie Rážová
Kardiologická ambulance, vybavená kvalitními přístroji,
přijme lékaře se zájmem o klinickou kardiologii, echokardiografii, zátěžové testy i kardiovaskulární rehabilitaci.
Příjemný kolektiv, prac. doba dle dohody, zaměstnanecké
výhody, P-9. Kontakt: 603 324 249
Přijmeme praktického lékaře pro dospělé s atestací, ev.
s dokončeným kmenem na DPP, práce 1–2× týdně. Moderně
vybavená, akreditovaná ordinace v centru Prahy, přátelský
kolektiv. Od 1/2020 nebo i později. Kontakt: ludvikova@
medicina-centrum.cz
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledáme
kolegyni/kolegu VPL k dlouhodobé spolupráci. Zpočátku
částečný úvazek, během roku 2020 plný úvazek. Kontakt:
lekar@doktorvpraze.cz, 602 313 699
Hledáme kolegu VPL do zavedené ordinace praktika u Orlické přehrady (18 km Sedlčany, 30 km Příbram). Jsme rodinné
akreditované zdravotnické zařízení provozované lékaři,
které poskytuje primární péči na venkově. Nabízíme mzdu
60 000 Kč netto/měsíčně při 25 hod. týdně (zkrácený úvazek
možný), možnost nastavit si ordinační dobu podle vašeho
uvážení, 4denní pracovní týden, hrazené kongresy a vzdělávací akce, uvolnění na povinné stáže, práci vhodnou pro
lékaře i z jiných oborů (zajistíme odborný dohled a školitele
v rámci přípravy k atestaci), moderní a vybavenou ordinaci (CRP, INR, EKG, holter), samostatnou práci v ordinaci
s možností konzultace diferenciálnědiagnostické rozvahy
s konziliáři z různých specializačních oborů. Kontaktní

osoba: Mgr. Ladislav Eigner, ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Hledám lékaře/ku do soukromé ordinace praktického
lékaře v Brně. Nástup 1.1.2020. Ideálně s atestací VPL nebo
po kmeni. Možné denně 6 hodin ordinace nebo částečný
úvazek některé dny v týdnu. Platové podmínky dohodneme
osobně. Kontakt: praktikvpl@seznam.cz, 602 770 740
Přijmeme VPL pro děti a dorost do ordinace v Praze.
Mzdové ohodnocení 50 000 Kč/netto/měsíčně při úvazku 30 hodin týdně, plný nebo částečný úvazek (2–3 dny
v týdnu), ordinační hodiny dle potřeby. Ordinace vybavená
kvalitními přístroji (CRP, EKG, streptest), 5 týdnů dovolené,
podpora dalšího vzdělávání, spolupráce na chodu ordinace
a minimum administrativy, vhodné i pro lékaře v předatestační přípravě – odborný dozor zajištěn, možnost placeného
i neplaceného předatestačního volna. Nástup začátkem roku
2020. Zásady všeobecného lékaře a další informace naleznete
zde: www.vseobecnylekar.cz. Kontakt: 608 763 664,
ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz
Hledáme všeobecného praktického lékaře (atestovaného
nebo v přípravě na atestaci), který rozšíří tým našich lékařů
a bude působit v ordinaci v Chebu (vybavené přístroji EKG,
CRP, INR). Nabízíme 60 000 Kč netto/měsíčně při plném
úvazku (30 ord. hodin týdně). Možno nastoupit i na částečný
úvazek, ord. hodiny přizpůsobíme vašim přáním a požadavkům. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz,
608 763 664
Pro nadstandardně vybavenou ordinaci hledáme
kolegu do ordinace VPL v malebném podkrkonošském městečku Dvůr Králové nad Labem. Zajistíme
vám přátelské pracovní prostředí, flexibilní pracovní
dobu, milou a ochotnou sestřičku, maximální podporu
týkající se administrativy, 5 týdnů dovolené (možnost
rekreace ve firemním ubytovacím zařízení), 3 dny
zdravotního volna a účast zaměstnavatele na školeních,
kurzech a v dalším vzdělávání. Nástup 1.2.2020, plný
úvazek 5 dní v týdnu (úprava pracovní doby možná dle
dohody), mzda 65 000 Kč čistého měsíčně. Kontakt:
ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Pro nadstandardně vybavenou ordinaci hledáme kolegu
VPL do ordinace v Kaplici a v okolí Českých Budějovic.
Přátelské prostředí, flexibilní pracovní doba – plný/zkrácený
úvazek (při 30 hod. týdně pro atestovaného VLP 70 000 Kč
netto/měsíčně, pro lékaře L2 60 000 Kč netto/měsíčně, pro
lékaře L1 35 000 Kč netto/měsíčně). Uvolnění při účasti
na školeních, kurzech a v dalším vzdělávání. Nástup dohodou. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz,
608 763 664
Hledáme kolegu VPL do nadstandardně vybavených ordinací v dojezdové vzdálenosti do 20 minut od Uherského
Hradiště. Přátelské prostředí, flexibilní pracovní doba, při
plném úvazku 30 hod. týdně 70 000 Kč netto/měsíčně.
Uvolnění při účasti na školeních, kurzech a dalším vzdělávání. Nástup dohodou. Těšíme se na spolupráci. Kontakt:
ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1, přijme lékaře
s atestací v oborech interna, chirurgie, ORL. Nástup a výše
úvazku dle dohody. Nabízíme zavedenou a moderně vybavenou ordinaci v centru Prahy. Své CV prosím zasílejte na
e-mail d.studena@prahamp.cz, 222 924 214
Do ordinace VPL, 40 min. po dálnici D1 od Prahy v nádherné krajině Posázaví, hledáme lékaře nebo lékařku, možno
i absolventa (případně na MD) na 2 dny v týdnu (čtvrtek
a pátek). Možnost získání praxe v ordinaci a vedení k atestaci
ze všeobecného lékařství. Nabízíme zajímavou práci v příjemném prostředí moderně vybavené ordinace a velmi dobré
platové ohodnocení. Nástup 1/2020. Kontakt: 608 763 664

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie hledá práci do oční ambulance v Praze-západ, Kladno,
Beroun. Jen seriózní a konkrétní nabídky práce. Kontakt:
ocniprace@seznam.cz
Renomované centrum reprodukční medicíny v Bavorsku (Deggendorf/východní Bavorsko) hledá v nejbližším
možném termínu gynekoložku/gynekologa se zájmem
o zaměření na reprodukční medicínu. Kontakt: Dr. med.
Hans Joachim Krois, Stadtfeldstr. 50, 944 69 Deggendorf,
dr.kroiss@ivf-bayern.de

Inzerce 101017839 ▲

Vsetínská nemocnice a.s., Ing. Martin Pavlica, náměstek pro
personální řízení, Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Hledám lékařku do gynekologické ambulance v Praze 4
(metro Budějovická) na několik hodin týdně (odpoledne/
dopoledne). Mladý kolektiv, nadstandardní ohodnocení.
Atestace není podmínkou. Těším se na váš e-mail. Kontakt:
MUDr. Hana Hrbáčková, hrbackova@gynfleur.cz
Lékař/lékařka se specializací nebo kmenem radiologie.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme lékaře/lékařku
se specializovanou způsobilostí nebo kmenem v oboru na
odd. radiologie. Nástup možný ihned (případně dle dohody).
Smlouva na dobu neurčitou. Nabízíme mzdu v rozmezí 45–
70 000 Kč/měsíčně. Dále stabilizační/náborový příspěvek
ve výši 40–65 000 Kč. Zázemí ekonomicky stabilní společnosti, podporu vzdělávání, zaměstnanecké benefity (5 týdnů
dovolené, závodní stravování, benefitní karta, příspěvek na
penzijní připojištění, možnost ubytování – ubytovna nebo
byt). Nemocnice je v krásné podhorské oblasti s širokou
možností sportovního i kulturního vyžití. Kontakt: Gottwaldová Andrea, personální odd., gottwaldova.andrea@
nemtru.cz, 499 866 120
Lékař/lékařka se specializací gynekologie a porodnictví.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme lékaře/lékařku se
specializovanou způsobilostí v oboru na gynekologicko-porodnické odd. Nástup možný ihned (případně dle dohody).
Smlouva na dobu neurčitou. Nabízíme mzdu v rozmezí
56–70 000 Kč/měsíčně. Dále stabilizační/náborový příspěvek ve výši 65 000 Kč. Zázemí ekonomicky stabilní společnosti, podporu vzdělávání, zaměstnanecké benefity (5 týdnů
dovolené, závodní stravování, benefitní karta, příspěvek na
penzijní připojištění, možnost ubytování – ubytovna nebo
byt). Nemocnice je v krásné podhorské oblasti s širokou
možností sportovního i kulturního vyžití. Kontakt: Gottwaldová Andrea, personální odd., gottwaldova.andrea@
nemtru.cz, 499 866 120
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme farmaceuta/
lékárníka do nemocniční lékárny. Nástup 1.3.2020. Kontakt: PharmDr. Jana Davidová, Ph.D. Kontakt: 224 963 109,
Jana.Davidova@vfn.cz
Přijmeme všeobecného praktického lékaře/ku
atestovaného v oboru VPL do soukromé ordinace v Praze 2
na zástup 1–2 dny v týdnu. Kontakt: r.paroubkova@
volny.cz
Do moderní kliniky v centru Prahy přijmeme atestovaného/
neatestovaného lékaře/lékařku se specializací praktické
lékařství pro dospělé nebo interní lékařství. Nabízíme: •
základní mzdu od 75 000 Kč • měsíční bonusy • možnost
služebního automobilu • mobilní telefon • moderní pracovní prostředí • příjemný kolektiv – stabilní klientela •
týden dovolené navíc • příspěvek na penzijní pojištění.
Požadujeme: anglický jazyk na komunikativní úrovni, proklientský přístup, ochotu dalšího vzdělávání, flexibilitu.
Své CV prosím zasílejte na recepce@theclinic.cz nebo
volejte 602 162 413
Do ordinace praktického lékaře a internisty v centru Prahy
hledáme kolegu atestovaného praktického lékaře. Jsme
ordinace zaměřená na komplexní přístup k pacientům
s výbornou navazující podporou specialistů. Nabízíme
velmi milý přístup, moderní prostředí a zajímavé platové
ohodnocení + další benefity. Lze HPP i částečný úvazek. Těšíme na vás. Kontakt: 731 460 696, dr.studeny@gmail.com
Palas Athéna, klinika jednodenní chirurgie, hledá lékaře
na plný i částečný úvazek se zájmem o provádění většího
množství laparoskopických operací. Nabízíme možnost
velkého profesního rozvoje v oblasti laparoskopie a výhodné
platové i pracovní podmínky. Kontakt: 608 906 668
Do ordinace pro chudé v Ostravě přijmeme lékaře na jakýkoliv úvazek, nástup možný ihned. Odpovídající platové ohodnocení. Kontakt: andrea.pekarkova@armadaspasy.cz
Záchranná služba ASČR Praha-západ hledá nové kolegy
lékaře záchranáře. Nabízíme akční práci ve skvělém kolektivu. Kontakt: 603 507 986, kariera@ascr.cz. Těším
se na společnou spolupráci. Tomáš Bičiště, vedoucí lékař
Přijmeme neurology, ortopedy, fyzioterapeuty, internisty, praktiky na HPP, DPP do zavedených soukromých
ambulancí v Praze. Nabízíme 5 týdnů dovolené, volné víkendy a svátky. Možnost velmi výhodného bydlení v Praze.
Nástup možný ihned. Kontakt: 777 247 336, dr.vostep@
centrum.cz
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme chirurga na plný
či částečný úvazek. Dobré platové ohodnocení, flexibilní
pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále nabízíme
multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie, praktické lékařství, gynekologie, dermatologie – chronické rány)
a konziliární činnost v oblasti klinické výživy. Kontakt:
601 360 615, synovcova@ambicare.eu
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme internistu
na plný či zkrácený úvazek. Dobré platové ohodnocení,
flexibilní pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále
nabízíme multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie,
praktické lékařství) a konziliární činnost v oblasti klinické
výživy. Kontakt: 601 360 615, synovcova@ambicare.eu
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hledáme kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spektrum výkonů oboru včetně estetické a korektivní dermatologie. Smlouvy s pojišťovnami máme zajištěny. Dobré finanční ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615,
synovcova@ambicare.eu
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestovaného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový
přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolposkopie). Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku.
Požadujeme profesionální přístup. Kontakt: 601 360 615,
gyn.ordinace@email.cz
Nabízím místo v ordinaci Mořkov. Vhodné pro absolventy
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Praktická lékařka středního věku s dlouholetou praxí, atestací
a licencí převezme praxi praktického lékaře v Praze a okolí do
30 minut od Prahy, kvalitně se postarám o vaše pacienty, seriózní a rychlé jednání. Kontakt: prahapraktik@seznam.cz
Malý kolektiv praktických lékařů v Chlumci nad Cidlinou by
rád přivítal kolegu/kolegyni do trvalého pracovního poměru.
Od r. 2020 budeme mít akreditaci na zákl. kmen i specializovaný výcvik v oboru VPL. Nejsme řetězec. Kontakt: drchlumec@seznam.cz
Hledáme lékaře do ordinace VPL Zábřeh na částečný/plný
úvazek. Práce vhodná pro absolventy, lékaře na MD nebo
v důchodu. Možnost dokončení atestace v oboru, podpora
vzdělávání. Nástup možný ihned. Kontakt: 728 583 608,
ordinace.zabreh@seznam.cz
Do ordinace VPL v Praze 4 přijmu na 1–2 dny lékaře na zástup za MD. Ordinace je akreditovaná, moderně vybavená.
Vhodné i pro absolventy či pro lékařky na MD, zaškolím. Finance dle dohody. Nástup dle dohody. Kontakt: 602 237 901,
e.salingerova@gmail.com
Ambulance alergologie a imunologie v Praze 10 přijme
alergologa na minimálně 0,5 dne v týdnu (časově flexibilní,
možno až celý úvazek). Nabízíme vynikající ohodnocení lékařské práce, moderní pracovní prostředí. Flexibilní přístup.
Kontakt: 245 008 716
MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice hledá na výpomoc lékaře
pediatra se specializací, který by vypomohl stávajícímu týmu
lékařů zajistit ÚPS na dětském a novorozeneckém oddělení.
Odměna dle dohody. Kontakt: MUDr. Jiřičková Michaela, primář odd., michaela.jirickova@nemjil.cz, 481 551 330 (332)
Teleradiologie – radiolog s 10letou praxí v oboru (atestace
ČR, Edir), popisuji rtg, CT, MR. Podmínky dohodou. Kontakt:
teleradiologie@seznam.cz
VPL se spec. způsobilostí nabízí zástup ve vaší ordinaci na
Vysočině kolem 50 km od Jihlavy v období vánočních svátků,
tj. 23. a 27.12.2019. Požaduji 1000 Kč/hod. Kontakt: vplvysocina@gmail.com
Přijmu místo v gynekologické ambulanci bez požadavku atestace. Dobrá znalost UZ diagnostiky a fetální medicíny, klinické
zkušenosti. Morava, Vysočina. Kontakt: winsun@seznam.cz
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické hematologie,
Jihlavská 20, 625 00 Brno, přijme: lékaře/ku. Požadavky: •
ukončené VŠ vzdělání na LF v oboru všeobecné lékařství •
vhodné pro absolventy i lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfuzní lékařství • morální
a občanská bezúhonnost. Nabízíme: • možnost kontinuálního
vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní lékařství • práci
v perspektivním kolektivu • zaměstnanecké benefity. Nástup
dohodou. Kontaktní osoba: profesní životopisy zasílejte na
adresu primáře prof. MUDr. Miroslava Penky, CSc., Penka.
Miroslav@fnbrno.cz
Nabízím výpomoc v ordinaci praktického lékaře nebo i s PLS,
možno jen o víkendu, v Praze, minim. odměna 600 Kč/hod.
čistého. Jsem atestovaný PL. Kontakt: vypomoclekar@
seznam.cz
Lékařka před atestací z všeobecné interny poptává volné místo
v interní ambulanci/převzetí –koupě ordinace v Jihočeském
kraji (nejlépe oblast České Budějovice, Strakonice, Prachatice).
Kontakt: interna.ambulance@seznam.cz

ORDINACE, PRAXE

Hledáme kolegy fyzioterapeuty, rehabilitační pracovníky.
Ordinace v Praze vybavené, vlastní bazén v budově, včetně
parkování, forma spolupráce záleží na vzájemné domluvě.
Mgr. Vlček. Kontakt: 777 201 210, info@cepsymed.cz, www.
cepsymed.cz
Prodám zavedenou interní praxi v Uničově u Olomouce, odb.
101, smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Forma s. r. o.,
nájem na PK s komplementem (lab., rtg, UZ, echoKG, plicní,
oční, ORL), bezbariérový přístup. Cena 1 000 000 Kč. Kontakt:
interna@email.cz
Prodám dobře zavedenou, vybavenou chirurgickou ambulanci
v Praze 9. Prodej s. r. o. Kontakt: 604 240 777
Poptávám ultrazvukovou RDG praxi v Praze nebo s možností
dojíždění z Prahy. Kontakt: uzrdg@post.cz
Prodám zavedenou praxi VPL v Pardubicích. Pěkná lokalita,
šikovná sestra. Poliklinika v blízkosti. Předání ideálně 1Q/2020.
Kontakt: pl.pardubice@seznam.cz
Výjimečná investice: prodej lékařského domu Litvínov. Prodej
polikliniky – zdravotního střediska v Litvínově vč. trvajících
nájemních vztahů (5 ordinací), nikoliv samotných praxí (výhledově). Výhodná koupě. Kontakt: 775 679 009
Prodám zavedenou praxi dermatovenerologické ambulance
(s. r. o.) v lokalitě Otrokovice-poliklinika. Kontakt: a.rakova@
centrum.cz, 737 404 173
Prodám dobře zavedenou, vybavenou ORL ambulanci ve
Středočeském kraji. Případně zaměstnám lékaře s výhledem
převodu praxe. Kontakt: 603 919 351, ferrova@email.cz
Hledám zájemce o převzetí zavedené oční ambulance v okrese
Brno-venkov. Kontakt: 736 644 562
Přenechám 25 let zavedenou neurologickou ordinaci v České
Lípě s velkou klientelou, protizáchvatovou poradnou, EEG na
stejném patře, z důvodu odchodu do SD. Při rychlém jednání
sleva. Kontakt: 602 820 157
Hledám lékaře/lékařku s gynekologickou ambulancí (ideálně v Praze 4), se kterým by bylo možné domluvit vzájemný
zástup v době dovolené. Děkuji za případný zájem! Kontakt:
MUDr. Hana Hrbáčková, www.gynfleur.cz, hrbackova@
gynfleur.cz
Prodám zavedenou fyzioterapii v Karlovarském kraji,
2,5 úvazku, odkoupit je také možné prostory ordinace – zajímavá nabídka. Kontakt: 775 679 009
Prodám dobře zavedenou psychiatrickou praxi, ambulanci
v Chotěboři, práce na plný úvazek, smlouvy s 5 pojišťovnami.
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Odcházím do důchodu 2022. Kontakt: MUDr. Blanka Šťastná,
bl.stastna@email.cz
Do ordinace PL v Brně (s. r. o.) přijmu lékaře na částečný,
možno i plný úvazek. Možnost odkupu praxe listopad 2020.
Kontakt: 605 177 897
Hledám praktického lékaře se zájmem o medicínu a pacienty
pro Desnou v Jizerských horách. Kontakt: 725 511 566
Koupím gynekologickou ambulanci Ostrava, Opava a okolí.
Zn. atestaci i dostatečnou praxi mám. Kontakt: gyn1385@
seznam.cz
Prodám zavedenou praxi VPL s větším počtem pacientů v centru Brna. Výborná dostupnost vč. parkování, solidní ekonomika,
nízký nájem, zkušená sestra. Předání kvůli odchodu do důchodu do 1/2 2020. Kontakt: praktik.veveribrno@seznam.cz
Přenechám ordinaci praktického lékaře v Krásné Hoře nad
Vltavou, soukromá praxe. Lokalita se nachází ve Středočeském
kraji, cca 70 km od Prahy, ve velmi příjemném prostředí, k dispozici služební byt. Kontakt: 605 290340, 603 825133
Přenechám výhodně dobře zavedenou ordinaci praktického
lékaře pro děti a dorost v Praze 3. Kontakt: 606 831 171
Prodám alergologickou praxi (s. r. o.) v Liberci s kompl. vybavením. Nasmlouvána i interní odbornost. Kontakt: aulehlova@volny.cz, 776 699 553
Prodám zavedenou ordinaci PL s. r. o. v Přerově. Cca 1700
pacientů, předání během 1. pol. r. 2020. Kontakt: praktik.
prerov@seznam.cz
K doplnění rozvíjející se praxe praktického lékaře v Brně
převezmu/odkoupím pacienty vaší ordinace praktického
lékaře při jejím ukončení nebo vašem odchodu do penze.
Erudice, solidní jednání, platba hotově, administrativně
vše zařídím, možnost i vašeho pokračujícího částečného
úvazku bez administrativní zátěže. Smlouvy mám se všemi
zdravotními pojišťovnami. Ideálně lokalita na jihu Brna,
ale i jinde v Brně. Nejsem řetězec. Kontakt: 603 865 579,
ave.surgeon@seznam.cz
Prodám dobře zavedenou a vybavenou urologickou ordinaci
v JM kraji. Úvazek do 2,0. Kontakt: jkrejcibrno@seznam.cz
Prodám zavedenou gynekologickou ordinaci (s. r. o.) v České
Lípě. Kontakt: 602 375 866
Prodám gynekologickou praxi, Praha 4, vedenou od roku
1988. Kontakt: 603 715 023
Odkoupím praxi VPL (nebo INT) v Praze a okolí. Specializace mám, nejsem řetězec! Kontakt: mudrambulance@
seznam.cz, 606 548 543
Prodám praxi VPL v Plzni. Odchod do důchodu. Kontakt:
11.mumu@centrum.cz
Prodám zavedenou prosperující praxi PLDD (s. r. o.) – odchod
do důchodu. Převod dle dohody. Smlouvy se všemi ZP. Ordinace
v Roudnici na Labem, 50 km od Prahy v blízkosti D8, ve vlastním objektu – možnost koupit celý objekt s bytovou jednotkou
v patře, ordinace a čekárna v přízemí. Možnost výpomoci během dovolené, případně 1 den v týdnu pravidelně. Kontakt:
602 434 737, dr.chaloupkova@seznam.cz

ZÁSTUP

Hledám do své ordinace VPL v Plzni-město zástup za MD na
1–2 roky dle dohody, cca od podzimu 2020, na plný nebo částečný úvazek. Vybavená ordinace, zázemí polikliniky, schopná
sestra. Kontakt: 737 500 141
Hledám oftalmologa pro pravidelný dlouhodobý zástup
v rozsahu 0,2–0,5 do oční ambulance v okrese Brno-venkov,
zajímavé finanční ohodnocení, budoucí převzetí praxe možné.
Kontakt: 736 644 562
Hledám zatím na 1 den v týdnu (nejlépe pátek) lékařku/lékaře – maminku na mateřské anebo vitálního důchodce se
zájmem o praxi v ordinaci VPL. Nejlépe od Nového roku, po
domluvě možné i dříve. Kontakt: 608 819 248, 222 928 301,
ming@volny.cz
Přijmu pediatra na zástup 2–3 dny týdně do ordinace v Praze 5,
ihned. Mzda dohodou, moderní ordinace, příjemný pracovní
kolektiv. Kontakt: 773 380 863, 55erlenstegen@gmail.com
Do ordinace praktické lékařky v Praze 10 hledám lékaře/
ku na občasné nebo pravidelné zástupy. Kontakt: 777 780 113
Hledám lékaře k občasným zástupům či k pravidelné spolupráci v malé ambulanci praktického lékaře na Břeclavsku. Vhodné pro ženy na MD či důchodce. Zajímavé finanční ohodnocení.
Kontakt: ordinacebreclav@seznam.cz, 736 775 206.
Poliklinika Prosek a.s., Praha 9, přijme do pracovněprávního
vztahu lékaře na zástup do interní ambulance, od 2.1.2020 asi
na 3 měsíce. Lze kratší úvazek, prac. doba Po–Čt, vše dohodou.
Podmínky: specializovaná způsobilost. Nabízíme: možnost
ubytování, přátelský kolektiv, výhodné mzdové podmínky,
benefity. Nabídky (profesní životopis) zasílejte na e-mail:
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. Kontakt: pí Prchalová,
personální odd., 266 010 106

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám ultrazvuk TOSHIBA Nemio se 3 sondami – abdominální, lineární, cévní, plně funkční. Kontakt: 776 727 727
Prodám xenonový zdroj světla Olympus CLV-180 a videoprocesor Olympus CV-180 včetně příslušenství. Oba přístroje jsou
plně funkční, byly používány v gastroenterologické ordinaci.
Cena dohodou. Kontakt: gastro.hejcman@seznam.cz
Predám kompletně vybavenú kardiologickú ambulanciu
v Žiline. Kontakt: farsky@za.psg.sk
Prodám POCT přístroj DiaQuickRapid firmy Dialab. Přístroj je v provozu rok a půl, funguje bezchybně. CRP do
dvou minut. Příznivé provozní náklady. 10 000 Kč. V ceně je
sada CRP testů (25×) s exspirací 2021. Kontakt: 770 114 065,
soupalj@post.cz
Prodám ORL unit zn. Atmos 21, plně funkční (zdroj optiky, odsávačka a výplach). Žlutošedé barvy, stáří 10 let. Části: skříňka

na nástroje + vlastní unit (bez křesla). Místo vyzvednutí:
Praha 6-Bořislavka.
Cena: 20 000 Kč (nelze odečíst DPH). Kontakt: 602 370 392,
tomas.fort@fortmedica.cz
Koupím ordinaci VPL v okolí Opavy či Ostravy. Může se
jednat i o menší venkovský obvod. Možnost další spolupráce za velmi slušnou odměnu. Těším se na nabídky. Kontakt:
608 741 200, michalasimonov@gmail.com
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře v Bělé pod
Bezdězem. V případě vážného zájmu rychlé jednání. Kontakt:
602 487 485
Prodám přístroj pro diagnostiku CRP NycoCard Reader II.
Certifikát z dubna 2019. Důvod: ukončení praxe. Cena 4000 Kč.
Kontakt: 606 358 681. Děkuji, MUDr. Duchanová Hana
Prodám starší zařízení gynekologické ordinace velmi levně
(kolposkop, sterilizátor, kartotéka, vyšetřovací lehátko a další).
Kontakt: 731 907 803, gynvet@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi VPL a PLS v Praze 6, ordinace je
kompletně zrekonstruovaná, moderně vybavená, veškerá administrativa zajištěna, velmi šikovná a milá sestra. Lze zpočátku i na úvazek a následně prodej, domluva možná. Kontakt:
pastrnakova@upsl.cz, 775 054 300
Nabízím k prodeji přenosný resuscitační přístroj SPEEDY 2
z ordinace lékaře, nepoužitý. Cena dohodou. Kontakt:
608 204 166
Nabízím k prodeji kojeneckou váhu SECA z dětské ordinace, ve
výborném stavu. Cena dohodou. Kontakt: 608 204 166
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé s. r. o. v Brně-Bystrci. Možno od ledna 2020, jinak dle dohody. Zaučení
i zástupy možné. Kontakt: 777 065 859
Nabízím dobře zavedenou praxi PLDD vedenou jako s. r. o.
s jedním majitelem v Trhových Svinech. Výhodné podmínky,
klidné prostředí. Kontakt: 728 144 556
Prodám zavedenou praxi VPL pro dospělé v Olomouci. Kontakt: 776 354 604, dagmarkraus@seznam.cz
Prodám starší operační ORL mikroskop Zeiss, vhodný jako
vyšetřovací. Cena 19 000 Kč. Kontakt: vrchní sestra Jana Vránová, 604 295 908
Prodám velmi dobře zavedenou a plně vybavenou rehabilitační
kliniku (s. r. o.) v Jindřichově Hradci (odchod do důchodu).
5 plných úvazků s VZP, všechny hlavní ZP nasmlouvány. Kontakt: 724 022 010
Hledám pravidelný zástup do ordinace praktického lékaře pro
děti a dorost v Praze, s výhledem postupného převzetí praxe.
Kontakt: 602 966 488
Prodám dobře zavedenou ordinaci PL pro dospělé vedenou
formou s. r. o. v Milevsku, 1800 registrovaných pacientů. Prodej možný i na splátky. Kontakt: lekarpraktic@seznam.cz
Prodám přístroje na POCT-CRP, FOB, INR: CUBE-S (zánovní) a přístroj Quick PLUS (nový). Cena dohodou. Kontakt:
721 340 136
Z důvodu ukončení činnosti prodám kompletní vybavení ordinace: lehátka, nábytek, lékárna, odběrová židle. Cena dohodou,
k disp. od 12/19. Kontakt: ordinace-volakova@centrum.cz
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé v Jakubčovicích nad Odrou. Kontakt: 603 901 134,
MUDr. Alena Mrázková
Prodám POCT INR. EHK platné. Bez závad. V provozu necelé
3 roky. Pořizovací cena 19 000 Kč. Prodám za 9000 Kč. Kontakt:
Praktik.ordinace@seznam.cz
Ultrazvuk Medison SonoAce R7 – monitor LCD 17, 3 sondy:
endokavitální EV4-9/10ED, konvexní C2-8 a objemová 3D 4-8
ET, zobrazovací režimy: 2D, M, CDI, PDI, DPDI, PW, CW, 3D,
dual, zoom. Cena dohodou! Kontakt: jan.pistek@seznam.
cz, 604 716 262
Prodám bubny pro horkovzdušnou sterilizaci: průměr
16 cm a výška 14 a 22 cm, průměr 35 cm a výška 20 cm, průměr
35 cm a výška 30 cm, 2 ks. Kontakt: 777 554 537
Prodám Klinickou pediatrii (Jan Lebl, 2. vyd.), úplně nová,
nepoužitá. Cena 800 Kč. Kontakt: 773 544 190
Prodám přístroj BTL-19 na hydrocolon terapii, je ve velmi
zachovalém stavu, plně funkční a pravidelně servisovaný. Kontakt: 724 308 734, vaclav.hurych@tiscali.cz
Prodám zařízení ordinace v Praze: sterilizátor, psací stůl, kartotéky, malé stolky s kovovou kostrou, prosklenou skříň – lékárnu. Kompletní nabídka s obrázky, cenami a kontaktem je k dispozici ve formátu PDF na webu http://ordinace-praha-10.
wz.cz. Kontakt: annatrnkov@yahoo.com, 602 216 268
Výhodně přenechám dobře zavedenou ordinaci PLDD v jihozápadní části Vysočiny. Nástup možný od 9/2020. Kontakt:
604 325 669, 568 450 592.
Prodám velmi dobře zavedenou praxi v Kladně ze zdravotních důvodů, i neatestovanému lékaři v oboru VPL (akreditaci jak na základní kmen, tak na vlastní výcvik podle
nového vzdělávacího zákona mám). Počet pacientů: cca
2030. Kontakt: 603 721 573, ordinace.vpl@email.cz. Jsem
schopen vypomáhat v době dovolené a v případě nemoci
i plnit funkci školitele. Ordinace plně vybavena. Software:
Medikus Comfort, E recept, E neschopenka, EET, E nálezy.
Přístroje: QUick read go (CRP, FOB, v budoucnu glykovaný
hemoglobin), Quick seal-smart CRP, FOB, glykovaný hemoglobin, Siemens Xprecia stride INR, BTL: terapeutický
ultrazvuk, magnetoterapie, elektroléčba, BTL: EKG.
Hledám pediatra pro převzetí dobře zavedené soukromé praxe PLDD s. r. o. na Znojemsku. Možnost nástupu 1.1.2020. Kontakt: eva.cechova.zn@seznam.cz,
739 087 897
Koupím gynekologickou ambulanci Ostrava, Opava, Havířov, Karviná a okolí. Kontakt: gyn1385@seznam.cz
Prodám modré ambulantní lehátko ručně nastavitelné do
výšky 90 cm, polohovatelná hlavová část. Cena 2000 Kč.
Kontakt: 602 950 987, MUDr. Vyskočil, Brno

Nabízím k prodeji dobře zavedenou psychiatrickou ambulanci s. r. o. v centru Mohelnice, okr. Šumperk/30 km od Olomouce.
Zajištěné smlouvy se ZP. Administrativa spojená s převodem
zajištěna. Kontakt: psychiatr.mo@seznam.cz
Nabízím zachovalý, funkční elektrický psací stroj Facit s kazetami pro sběratele. Cena dohodou. Kontakt: 606 417 146
Prodám velmi dobře zavedenou ortopedickou praxi ve
Znojmě. Dobrá adresa v centru města, provoz je personálně
zajištěn i po prodeji. Kontakt: 608 701 454, ortprochazka@
seznam.cz
Prodám starší sterilizátor: výška 28 cm, šířka 28 cm, hloubka
44,5 cm, objem 34 litrů. Foto na požádání. Cena 8000 Kč.
Kontakt: sestra.luka@genecare.cz, 607 567 818

PRONÁJEM

Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Praze
na Vinohradech. Nejlépe začínajícímu kolegovi, kolegyni.
Kontakt: mudr.yvona@seznam
Pronajmu významnou nemovitost v atraktivní lokalitě Prahy 5 ke zřízení privátního zdravotnického zařízení, případně
pronajmu jednotlivé ordinace, UP 320 m2, velký pozemek,
dobrá dostupnost i možnost parkování, detaily/informace
sdělím ústně. Kontakt: 604 443 300
Nabízím k pronájmu několik ordinací se zázemím pro ambulantní specialisty v Praze 8. Metro C Kobylisy 80 m, tram 17
Hercovka přímo před budovou. Kontakt: 604 864 834
Možnost pronájmu 1–3 ordinací se zázemím v Praze 5 pro
ambulantní specialisty. Úprava dispozic dle individuálních potřeb nájemce. Ordinace se nachází v přízemí a jsou
zkolaudovány. Kontakt: 604 864 834, info@psychiatrie-praha.cz
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt:
info@medling.cz
Oční optika Dolní Kounice za podpory města oslovuje oční
lékaře s nabídkou volných prostor pro provozování praxe
v nově zrekonstruovaném zdrav. středisku v Dol. Kounicích,
20 km od Brna, velká spádovost z okolních obcí. Kontakt:
optickysaloon@seznam.cz
Nabízíme k pronájmu ordinaci s čekárnou (dohromady
38 m2) v prostorách dětského střediska v Praze 4. Kontakt:
604 551 515
Pronajmu na ul. Bělohorská 257/45 nové zkolaudované ordinace včetně certifikátu technické inspekce České republiky.
V domě je již Mydent a Kožní Břevnov. Kontakt: 602 310 531
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé na
Vinohradech nejlépe pro začínajícího kolegu či kolegyni.
Kontakt: mudr.yvona@seznam.cz
Nabízíme k pronájmu ordinace v prostorách zubní kliniky
v Praze 5, metro Hůrka. V ordinaci je nový kuchyňský nábytek, plnospektrální osvětlení, počítač. V budově fungují
zubní lékaři, dentální hygiena a kosmetická medicína.
Pronájem je vhodný pro lékaře všech oborů. Detaily na
www.stomatologievyhlidka.cz. Kontakt: kstefanyk@
seznam.cz, 777 779 917, 775 340 886
Hledám prostor k provádění psychoterapie v Praze jeden
den v týdnu, ideálně úterý nebo pátek, možnost sdílení
prostoru. Prosím nabídněte. Kontakt: psychoterapeutka@centrum.cz
Nabízím do pronájmu nový cihlový byt 3+kk, 79 m2, balkon 6 m2, blízko FN Olomouc. Byt je z větší části zařízený. Vhodné pro začínající lékaře. Kontakt: <pronajem.
kvalitne.cz>
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4, nabízí k pronájmu: 2 ordinace 13,47 m2 a 16,28 m2 ve 3. patře budovy A
a 1 ordinaci 18,66 m2 v 1. patře budovy B. Dále pak 2 oddělené ordinace 14,52 m2 a 15,74 m2 se společnou chodbičkou
v 1. patře budovy A. Kontakt: pilsova@medistylpharma.
cz, 607 761 021
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Praze na Vinohradech nejlépe začínajícímu kolegovi či kolegyni.
Kontakt: mudr.yvona@seznam.cz
Pronajmu nový luxusní byt 3+kk 69 m2 s garáž. stáním, nad
kolejí Kajetánka, s dobrou dostupností Nem. Na Homolce,
Motol a Střešovice. Cena 26 000 Kč + poplatky. Nejlépe
lékařskému páru. Kontakt: 777 071 273

RŮZNÉ

Nabízím za symbolickou cenu dvě kartotéky z ordinace. Celkem 24 zásuvek s velmi dobrou nosností, nepoškozené, plně
funkční. Spěchá. Kontakt: 777 717 765, ksrajer@gmail.com
Internetové a telefonické objednávání k lékaři. Šetříte
čas a peníze. První měsíc na vyzkoušení zdarma. Kontakt:
www.irecepce.eu, 776 875 513
Hledám lékaře/lékařku pro střídání na dopoledních zdrav.
dozorech v divadle MDP. Kontakt: 606 612 447
Daruji 2 vyšetřovací gyn. stoly a vyšetřovací lehátko
z 50. let. Funkční, ale jejich hodnota je spíš sběratelská. Kontakt: hajci@atlas.cz, 607 642 095
Nabízím nepoužívané originální čínské akupunkturní sety
a učebnici Základy akupunktury, Růžička. Cena dohodou.
Kontakt: 606 417 146

SLUŽBY

Nabízíme pracovnělékařské služby pro zaměstnavatele
v plném rozsahu. Kompletní přístrojové vybavení, kvalita,
spolehlivost, flexibilita. Kontakt: pls@emotmedico.cz,
www.emotmedico.cz
Elis a Elis s.r.o. Provádíme oceňování a transformace lékařských praxí všech odborností na s. r. o. Kontakt: poradce@
mybox.cz, 602 437 166
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SERVIS

KŘÍŽOVKA O CENY

Paměti přírodního
léčitele
Jan Mikolášek

TEMPUS MEDICORUM

Chtěl bych se dožít důchodu. Při ... (dokončení citátu, jehož autorem je Jan Pirk, najdete v tajence).
VODOROVNĚ: A. Anglicky „člun“; škrabka na pluh; přístavní hráze. – B. 1. díl tajenky. – C. Kilogram;
bájný Libušin otec; roky; český prozaik. – D. Japonská potápěčka; těžké kladivo; šedá vrstva na povrchu
mozku (zřídka); část paže. – E. Značka rhenia; jméno pěvce Blachuta; jednotka hmotnosti; kouti. – F. Úděly;
rovněž; zbavená bot; ňadro. – G. Brýle; selhání; svalovina; obojživelník. – H. Boxer USA; chlupový porost;
rady; ostré styky ploch. – I. 3. díl tajenky; 2. díl tajenky; 5. díl tajenky. – J. Denudace zvětralých hornin;
včelí produkt; prudký svah; žabí citoslovce. – K. Zimní srážky; lupen; hovězí dobytek; napadení. – L. Mohutný
asijský strom; důlní vozík; opevněné sídlo; hlupák. – M. Veselí; dveřní závěs; radioaktivní prvek; římskými
číslicemi 101. – N. Stopa; obilné sklady; kyt; přelud. – O. Společenský hmyz; soumar; diagram; šachty. – P. 4.
díl tajenky. – Q. Opuštěná; provinění; Jihoevropan.
SVISLE: 1. Značka autobusů; část pevniny obklopená ze všech stran vodou. – 2. Anglicky „čas“; nezabírající mnoho místa; část molekuly. – 3. Jméno maďarského hudebního skladatele Bartóka; odrůda křemene;
dvakrát zvýšený tón. – 4. Citoslovce nesouhlasu; jméno hlasatelky Čechové; velká hromada slámy; biblický
výraz vyjadřující oslavu. – 5. Nasycené uhlovodíky; vápencové území; plod hrachu; herec pantomimy. – 6.
Metoda povrchového vzorování tkanin; závit; celková částka. – 7. Tělocvičné opření; šetrnost; balkánský
pokrm z rýže. – 8. Úder rohy; soubor barokních památek na Trutnovsku; zkouška; lovecké fanfáry. – 9.
Souvislé řady vozidel; norek americký; samice paroháče; lihovina z jalovcových bobulí. – 10. Událost budící
pohoršení; zahvízdat; chumáče rostlin. – 11. Cíl; úlomky; promysliti. – 12. Středová čára; hra s čísly; poskytovat
teplo; zasáhnout. – 13. Netučná; velká zima; prodejce pohonných hmot; SPZ Děčína. – 14. Nápor choroby;
drobné rostliny a živočichové vznášející se ve vodě; podstavec. – 15. Druh pcháče; často ronit; úplné. – 16.
Sevření; nulové izokliny.
Pomůcka: akliny, hunt.
Křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus
medicorum 11/2019 se skrýval citát
z knihy Arthura Blocha Murphyho
zákony: Zákon lékařské inovace:
Praktický lékař může provádět
jen takový léčebný postup, který
před ním vyzkoušel už někdo jiný.
Knihu bylináře Jana Mikoláška Paměti přírodního léčitele z produkce Mladé fronty (viz anotaci)
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vyhrává deset vylosovaných luštitelů: Oldřich Blanář, Klobouky
u Brna; Nora Bobková, Praha 6;
Josef Hlaváček, Letohrad; Ladislava Holceplová, Most; Helena Houserová, Hronov; Aneta
Hrnčířová, Blansko; Petr Krejcar, Pardubice; Bohumil Reml,
Olomouc; Miloš Rund, Jablonec
nad Nisou; Milena Šmahelová,
Louny.

Na správné řešení tajenky
z čísla 12/2019 čekáme na adrese
recepce@clkcr.cz do 31. prosince 2019.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování
o ceny mohou být zařazeni pouze
lékaři registrovaní v České lékařské
komoře.

Inzerce ▼

Slavný léčitel vypráví poutavou
formou svůj strhující životní
příběh. Bylinář Jan Mikolášek
(1889–1973) zažil lesk i bídu
rakouské monarchie, pracoval
ve službách arcivévody Ferdinanda d’Este a okusil frontové
zákopy první světové války.
Po vzniku Československa se
stal podnikatelem v tehdy netradičním léčitelském oboru.
Během německé okupace se
musel vypořádat s nevítanými
návštěvami vysoce postavených nacistů ve své ordinaci
a unikl také ze spárů obávaného
pražského gestapa, kterému
předvedl své léčitelské schopnosti u lékařské zkoušky. Hitlerův tajemník Martin Bormann
byl výsledkem Mikoláškovy
léčby doslova ohromen. Věhlas
úspěšného léčitele se rychle
šířil a brzy jej začali vyhledávat
také lidé z řad umělců a politiků. Občas žádali o radu i samotní lékaři. Mezi jeho slavné
pacienty patřili např. arcibiskup
Josef Beran, prezident Antonín
Zápotocký, nebo dokonce anglický král Jiří VI. Jan Mikolášek
byl úspěšný a bohatý, ale musel
překonávat mnohé nástrahy, závist spoluobčanů a také svádět
neustálý boj s úřady. Po válce se
stal trnem v oku komunistům.
Ti neměli pro jeho „léčitelství“
žádné pochopení. Jeho výjimečnost podtrhuje film Šarlatán,
jenž bude uveden do kin v únoru roku 2020. Mikolášek sepsal
své paměti v padesátých letech
a desítky let nemohly vyjít. Nyní
vycházejí poprvé v tomto rozsahu a čtenáře dokáží rychle vtáhnout do děje. Přinášejí i zajímavý pohled do praxe přírodního
lékařství.
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TEMPUS

MEDICORUM
NOVÝ
LEXUS ES

VAŠE DENNÍ
DÁVKA KOMFORTU

Pod kapotou mu bije hybridní jednotka bez nutnosti dobíjení. Nadstandardní péči a komfort nabízí celé posádce.
Příjem tekutin limituje na 4,7 l na 100 km a grémium Euro NCAP ho vyhlásilo za nejbezpečnější vůz roku 2018.
Nový LEXUS ES jednoduše překoná všechna vaše očekávání.

www.lexus.cz

Kombinovaná
spotreba paliva a produkcia emisií CO2 Lexus ES 300h: 4,4-4,6 l/100km; 100-106 g/km.
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