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Lékaři vždy pat-
řili mezi intelektuální 
a morální elitu a jako 
příslušníci svobodné-
ho povolání se těšili 
určitým výhodám 
a vyšší míře svobody. 
Na druhou stranu 
také vždy platilo, že 
doktor je pořád dok-
torem a s odložením 
bílého pláště lékařem 

být nepřestává. Všichni to známe, když za vámi 
o víkendu na chalupě přichází procesí sousedů, 
polokamarádů a známých. Každý to máme jistě 
zařízené jinak, ale ruku na srdce, to, že nás lidé 
potřebují, nás přece může těšit.

Dnes, kdy ve zdravotnictví rozhodují v lep-
ším případě právníci a ekonomové, v horším pak 
různí nedouci, komplikuje nám profesní život 
bující administrativa. Jednou 
ze svobod, která nám ale zatím 
ještě zůstala, je možnost přede-
pisovat léky, a to nejenom v or-
dinaci, ale třeba i na té chalupě. 
A právě o toto právo nás chce 
stát prostřednictvím povinných 
elektronických receptů připravit. 
Chce z nás v očích našich souse-
dů a známých udělat neochotné 
blbce, kteří nebudou na dovolené 
či o víkendu schopní někomu předepsat ani ty 
nejbanálnější léky. 

Lékařská komora se samozřejmě snaží i na-
dále prosadit, aby elektronické recepty zůstaly 
nepovinnou možností předepisování léčiv, která 
postupem času skutečně může být i užitečnou. 
Musíme bránit zájmy těch několika stovek svých 
členů, kteří jsou ochotní ještě nějaký ten rok 
pracovat, ale nechtějí si již „na stará kolena“ po-
řizovat drahé počítače, internet a učit se něco, co 
nepotřebují a co je jim cizí.

 Většina z nás samozřejmě s počítačem pra-
cuje a se skřípěním zubů, navzdory neschopnosti 
SÚKL a Ministerstva zdravotnictví, časem elek-
tronické recepty nějak „rozchodíme“. Přesto 
bychom měli proti této povinnosti ze všech sil 
bojovat. Povinné elektronické recepty jsou totiž 
exemplárním příkladem omezování naší svobody. 
Bohužel v této době zdaleka ne jediným.

Je zajímavé, že stát nikdy na rovinu ne-
řekl, proč povinné elektronické recepty vyža-
duje. Vždyť údaje o předepsaných a v lékárnách 
vydaných léčivech přece již dávno mají zdra-
votní pojišťovny. Pokud stát informace potře-
buje, a má na ně právo, pojišťovny mu je musí 
vydat.

Nesmyslné povinné elektronické recepty 
nikomu nic nepřinášejí. Snad pouze SÚKL a Mi-
nisterstvo zdravotnictví jejich prostřednictvím 
získávají alibi, že těch vyhozených 350 milionů 

nebylo snad „vyhozeno úplně“. Trochu málo za 
takový humbuk a chaos, nemyslíte? 

Nechtěné elektronické recepty jsou nám 
vnucovány pro současnost velmi typickým způ-
sobem. V první řadě se politici snaží vytvořit 
problém a s ním i poptávku po jeho řešení. Nový 
pan ministr například straší pacienty údajnými 
stovkami úmrtí zapříčiněných lékovými inter-
akcemi, přičemž se opírá o informace z tak „re-
nomovaných“ tiskovin, jako jsou komunistické 
Haló noviny. Dalším důvodem pro elektronické 
recepty má být údajných 450 000 falešných re-
ceptů. Co na tom, že podle VZP jsou falešných 
receptů ročně stovky a lékárnická komora upo-
zorňuje, že údaje o desetitisících jsou staré dvacet 
let. Druhým způsobem podpory je pak vytváření 
nepřítele a mobilizace proti němu. V  případě 
elektronických receptů tak ředitel SÚKL obviní 
lékárníky a lékaře, kteří jak známo „všeci krad-
nú“, rovnou ze zločinného spolčení.

Je to zcela typický postup. 
Vždy, když se politici snaží pro-
sadit omezení naší svobody, je 
jim dobrý každý, i nepravdivý 
argument. A  ono to bohužel 
funguje. Obdobné fake news 
šíří na internetu ruští trollové, 
díky „alternativním pravdám“ 
pak uspěl ve volbách Donald 
Trump a britští konzervativci 
si vydupali brexit. 

Dobrý příkladem „alternativních pravd“ 
o elektronických receptech jsou rozcházející 
se údaje o výši údajných úspor. Zatímco bývalý 
ředitel SÚKL Blahuta odhadoval 1 miliardu ko-
run ročně, pak bývalý ministr Ludvík se spokojil 
s „pouhými“ 450 miliony. Chybička se vloudila, 
hoši se dopředu nedomluvili. A jejich lži navíc 
propíchlo samotné Ministerstvo zdravotnictví, 
které na ofi ciální dotaz na výši očekávaných úspor 
odpovědělo, že se v souvislosti se zavedením 
povinných elektronických receptů neočekávají 
úspory žádné. 

V souvislosti s kampaní za povinné elektro-
nické recepty mě napadá analogie s bojem proti 
uprchlíkům, které u nás sice nikdo neviděl, ale 
přesto naši politici proti nim pomalu svolávají do-
mobranu a obnovují lidové milice. Vždy to funguje 
stejně. Nejprve je třeba vytvořit problém, vzbudit 
v lidech strach a pak neexistujícímu nebezpečí 
hrdinně čelit a fi ktivní problémy řešit. Většina 
novinářů s politiky tuto hru hraje a důvěřivý ob-
čan zapomene na své skutečné trable, které jsou 
politikům lhostejné, ostatně tak jako on sám. Díky 
všemu tomu humbuku si volič ani nevšimne, že 
nakonec přišel zas o další kousek své svobody. 
A co víc, „vovčané“ tomu dokážou ještě tleskat.

Nebuďme „vovčané“. Jsme přece lékaři, a to 
znamená v tom dobrém slova smyslu elita. Nemá-
me snad zapotřebí nechat si od politiků všechno 
líbit.                                                                               Milan Kubek
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Elektronické recepty  
způsobují chaos
Česká lékařská komora na svém XXXII. sjezdu v Brně vyzvala novou Poslaneckou sněmovnu, aby se 
okamžitě začala zabývat povinnými elektronickými recepty. Komora trvá na tom, aby i po 1. 1. 2018 zůstal 
elektronický recept nepovinnou možností, jak pacientům předepisovat léky. Komora vyzývá poslance, 
aby případně využili i institutu legislativní nouze. Komora zároveň vyzvala lékaře, aby v případě nutnosti 
i po Novém roce předepisovali léky jakýmkoliv možným způsobem. 

Elektronické recepty uvrhly 
zdravotnictví do chaosu

Neuvážený politický experiment s po-
vinnými elektronickými recepty uvrhl zdra-
votnictví do chaosu a znejistil lékaře i naše 
pacienty. Na Českou lékařskou komoru se 
v souvislosti s elektronickými recepty denně 
obrací řada zoufalých a více či méně naštva-
ných lékařů a lékařek s dotazy, na které často 
neumíme odpovědět. Na otázky by mělo odpo-
vídat Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, který ten chaos způsobil. 

Bojkot elektronických 
receptů je zatím zbytečný

Někteří kolegové navrhují, abychom jako 
lékaři elektronické recepty bojkotovali, a to 
minimálně do té doby, než bude fungovat tzv. 
lékový záznam pacienta, který by snad mohl být 

jedinou nepatrnou výhodou celé té „hurá akce“. 
Podobný postup jsme v rámci vedení komory 
sice v loňském roce také diskutovali, avšak roz-
hodli jsme se jinak. Naším cílem není poškodit 
a naštvat pacienty a nechceme ani vytvářet alibi 
pro úředníky SÚKL, kteří by v takovém případě 
s radostí veškerou vinu za krach elektronických 
receptů přehodili na komoru.

Jako prezident lékařské komory jsem na-
opak koncem loňského roku vyzval lékaře, aby 
elektronické recepty nebojkotovali. Kdo může, 
nechť je používá, tedy v případě, že systém 
bude fungovat. My ostatní budeme i nadále 
používat recepty klasické. Pro lékařskou ko-
moru není přijatelné, aby pacienti kvůli nezod-
povědnému experimentu nedostali potřebné 
léky. V současnosti více než osm tisíc lékařů 
nemá přístup k tzv. centrálnímu úložišti elek-
tronických receptů. Z toho logicky vyplývá, že 

za vystavování papírových receptů nikomu nic 
nehrozí, a to bez ohledu na to, jak Parlament 
naloží se sliby nového pana ministra.

Nepracující důchodci a lékaři 
paraklinických oborů mohou díky ČLK 
používat i nadále papírové recepty

Lékaři-nepracující důchodci a lékaři pa-
raklinických oborů mohou vystavovat klasic-
ké recepty trvale, a to na základě vyhlášky  
č. 415/2017 Sb., kterou prosadila Česká lé-
kařská komora. Je škoda, že ministerstvo 
tuto vyhlášku vydalo až 30. listopadu, čímž 
výrazně přispělo k současnému chaosu. 

Komora podala trestní oznámení
Dne 5. 12. 2017 jsme podali trestní ozná-

mení, jehož cílem je zjistit, v čích kapsách 
skončilo více než 300 milionů korun, jež stát 
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doslova vyhodil oknem za nefunkční systém, 
který následně začal Státní ústav pro kontrolu 
léčiv (SÚKL) budovat znovu takříkajíc od 
nuly. Zodpovědnost někdo nést musí. Nevý-
hodné smlouvy přece musel někdo ze státních 
úředníků či politiků podepsat.

Ministr Vojtěch nám slibuje 
dočasnou beztrestnost

Ředitel SÚKL PharmDr. Blahuta rezigno-
val a nový ministr zdravotnictví Mgr. Vojtěch 
navrhuje, aby, navzdory povinnosti používat 
elektronické recepty, nebyli lékaři celý rok 
2018 pokutováni, pokud tuto povinnost ne-
budou dodržovat. To je jistě dobrá zpráva. 
Avšak co bude dál? 

SÚKL, který z veřejných prostředků za-
jišťuje provoz centrálního úložiště a elek-
tronických receptů, nedokázal včas zajistit 
přístup všem lékařům do systému elektro-
nických receptů a své selhání se snaží omlou-
vat obviňováním ČLK, která čistě z dobré 
vůle zajišťuje ověřování lékařů – svých čle-
nů, a to ve svém registru, svými silami a bez 
jakékoliv fi nanční podpory ze strany státu. 
Od SÚKL, tedy od úřadu, který není schopen 
pro lékaře zajistit ani fungující informační 
telefonní linky, bych místo drzých útoků na 
profesní lékařskou samosprávu očekával 
spíše trochu pokory. Asi marně. Úředník je 
prostě náš pán.

Elektronické recepty
by měly být nepovinné

Komora samozřejmě i nadále prosazuje, 
aby elektronické recepty, které v současnosti 
nesplňují předpoklady, kvůli nimž jsou zavá-
děny, zůstaly, tak jako v Německu nebo v USA, 
nepovinnou možností, případně aby se tato po-
vinnost, obdobně jako v Belgii, netýkala lékařů 
v důchodovém věku. Jako další variantu řešení 

navrhujeme ministru zdravotnictví vytvoření 
institutu tzv. analogové praxe, tedy praxe lé-
kaře, který počítač nepoužívá vůbec, případně 
pouze jako psací stroj. I toto by bylo řešení, 
jak zachránit stovky soukromých lékařů v se-
niorském věku a jak zachovat dostupnost 
lékařské péče na venkově. Samozřejmě jsme 
připraveni jako nouzovou variantu podpořit 
též Senátem ČR schválenou novelu zákona 
o léčivech, která povinnost používat elektro-
nické recepty odkládá o další dva roky.

V každém případě tak jako s EET i pro 
elektronické recepty zatím stále platí heslo: 
„Žádnou paniku, jedeme dál.“ Tedy i v roce 
2018 budeme, tak jako dosud, v souladu s etic-
kými principy svého povolání podle svých 
možností pomáhat našim pacientům a psát 
recepty tak, jak můžeme, tedy elektronicky 
nebo klasickým způsobem.

Díky lékařům nedošlo ke 
zhroucení zdravotní péče

Pouze díky vstřícnému postoji lékařů, 
kteří v rozporu s platným zákonem na vlastní 
odpovědnost předepisují pacientům potřebné 
léky i klasickými papírovými recepty, nedošlo 
počátkem ledna ke zhroucení zdravotní péče. 
Můžeme s hrdostí konstatovat, že my lékaři 
jsme svoji etickou povinnost vůči pacien-
tům splnili a uchránili jsme je před dopady 
nezodpovědného experimentu našich po-
litiků. Považoval bych v této souvislosti za 
minimální projev slušnosti, kdyby nám za 
to představitelé státu alespoň přestali spílat 
a vyhrožovat.

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za prá-
ci, kterou vykonáváte ku prospěchu našich 
pacientů.                   

MUDr. Milan Kubek,  prezident ČLK
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Nepracující důchodci předepisují léky 
tak jako dříve
Lékaři-nepracující důchodci a lékaři paraklinických oborů mohou i nadále vystavovat klasické recepty 
na základě vyhlášky č. 415/2017 Sb., kterou prosadila Česká lékařská komora. 

„Klasický recept je přípustný v případě 
receptů vystavených smluvním lékařem 
poskytujícím zdravotní služby sobě, man-
želovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, 
vnukům a sourozencům podle § 17 odst. 7 

písm. a) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění.“

Celou vyhlášku naleznete v  rubri-
ce Knihovna zdravotnické legislativy na 
stránkách ČLK pod odkazem: http://www.

clkcr.cz/doc/cms_library/415-2017-k-pro-
vedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-o-
-lecivech-tykajicich-se-elektronickych-re-
ceptu-100891.pdf

Redakce
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Rezignoval šéf ústavu  
pro kontrolu léčiv
Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta dne 19. 12. 2017 rezignoval. Požádal o odvolání 
z osobních důvodů. Před několika dny se přitom na veřejnost dostal jeho dopis Andreji Babišovi, kde 
lékaře nepodloženě obvinil z podvodů a korupce .

O odvolání ředitel Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Blahuta po-
žádal státního tajemníka na Ministerstvu 
zdravotnictví. Udělal to podle vlastních 
slov z osobních důvodů. Státní tajemník Ivo  
Beneda pak jeho žádosti ihned vyhověl. No-
vého ředitele ústavu určí výběrové řízení. 
SÚKL má kromě dohledu nad léky na sta-
rost i přípravu kritizovaného povinného 
eReceptu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch roz-
hodnutí ředitele Blahuty respektuje. „Panu 
řediteli Blahutovi velice děkuji za odvedenou 
práci v čele lékového ústavu a přeji mu mno-
ho úspěchů v pracovním i osobním životě,“ 
uvedl ministr.

Lékaři a lékárníci se prý spikli 
s farmaceutickými firmami

Ředitel Blahuta rezignoval krátce po ná-
stupu nového ministra do úřadu a také několik 
dní poté, co se na veřejnosti objevil jeho dopis 
Andreji Babišovi. Ten vyvolal skandál mezi 
lékaři i lékárníky. Blahuta v dopise seznamuje 
Babiše se stavem systému elektronického 
receptu.

Ani on vůči eReceptu překvapivě nešetří 
kritikou. Nicméně v závěru textu obvinil 
lékaře a lékárníky z komplotu: „Zatím nikdo 

nebyl ochoten vyslovit ten jediný opravdo-
vý důvod, proč je odpor vůči eReceptu tak 
výrazný. Jde o rozkrytí černé díry v přede-
pisování léčivých přípravků a různých vazeb 
mezi lékaři a lékárníky, respektive mezi lé-
kaři a farmaceutickými společnostmi, a tak 
jednoznačně prokázat účelovost preskripce. 
Lékaři v řadách politiků ambici na rozkrytí 
patrně mít ani nemohou.“

Obvinění lékařů a lékárníků vyvolalo 
skandál. I výzvu k rezignaci

Slova ředitele SÚKL Blahuty vyvolala os-
trou reakci na straně lékařů i lékárníků. „Po-

važuji to za nehorázné a ničím nepodložené 
obvinění. Je trapné sledovat, jak vysoký státní 
úředník podlézá politikovi. A jen proto, aby si 
udržel svoji funkci i za změněných politických 
poměrů, neváhá přijímat jeho populistickou 
rétoriku o zdravotnictví jako černé díře,“ pro-
hlásil prezident České lékařské komory Milan 
Kubek. Komora dopis Babišovi zveřejnila na 
svých stránkách i s reakcí na něj. 

Podobně tvrdě Blahutovo osočování od-
soudili na svém webu také lékárníci. „Česká 
lékárnická komora zásadně odmítá křivé ob-
vinění lékárníků ředitelem SÚKL Zdeňkem 
Blahutou, podle něhož lékárníci údajně brání 
zavedení elektronických receptů proto, aby 
zůstaly zakryty jakési blíže neurčené vazby 
mezi lékaři a lékárníky. (…) Je zcela absurdní, 
aby taková ničím nepodložená a nedoložená 
tvrzení uváděl státní úředník, jehož úkolem 
je příprava a zprovoznění funkčního a vše-
obecně přínosného informačního systému 
elektronické preskripce,“ stojí v prohlášení 
České lékárnické komory.

Je otázkou, zda k odchodu donutil šéfa 
úřadu pro léky právě dopis Babišovi a výroky 
v něm. Nicméně k rezignaci ho po zveřejnění 
dopisu vyzval také předseda senátního výboru 
pro zdravotnictví a sociální politiku Peter 
Koliba.                                     www.nasezdravotnictvi.cz
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Dopis ze SÚKL: Váš certifikát neplatí
Tento certifikát je vystaven původní 

certifikační autoritou SÚKL, která ukon-
čí svoji činnost v  lednu 2018, a  tím bude 
zneplatněn i  Váš certifikát. Certifikační 
autorita se vyměňuje z  důvodu přechodu  
na aktuální více bezpečné šifrovací mecha-
nismy (SHA2).  Zajistěte si proto, pro-
sím, co nejdříve výměnu tohoto SSL 
přístupového certifikátu za nový s del-
ší platností. Pokud budete používat  
zastaralý SSL přístupový certifikát, bude 

komunikace s Centrálním úložištěm elek-
tronických receptů končit chybou.

Nový certifikát je nutné si stáhnout na Por-
tále externích identit na adrese https://pristupy.
sukl.cz. Jedná se pouze o SSL certifikát vydaný 
SÚKL – Vašeho osobního kvalifikovaného pod-
pisového certifikátu se tato informace nijak 
nedotýká. V případě, že využíváte více míst 
instalací, nejsme Vám bohužel schopni sdělit, 
které z nich konkrétně používají původní SSL 
přístupový certifikát, a musíte je prověřit všech-

ny. Toto upozornění je zasíláno všem, u kterých 
došlo k použití zastaralého certifikátu alespoň 
jednou v průběhu listopadu 2017.

Certifikát lze vystavit jednak pro konkrétní 
pracoviště, jednak jako tzv. globální, který lze 
používat pro odesílání zpráv ze všech pracovišť 
jednoho subjektu. Globální certifikát je nasta-
ven jako výchozí volba v žádosti a doporučuje se 
ve většině případů tuto volbu zachovat.

Děkujeme za spolupráci.
Oddělení eReceptu

http://www.nasezdravotnictvi.cz
https://pristupy.sukl.cz
https://pristupy.sukl.cz
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Váš pacient neexistuje!

k anonymnímu přípisu bez podpisu jeho autora, rozesílanému lékařům z e-mailové adresy 
e-recept@sukl.cz

Stanovisko České lékařské komory

Některým lékařům byla zaslána zpráva, 
že Státní ústav pro kontrolu léčiv nestihne 
do konce roku zpracovat jejich přístupová 
data k eReceptům s ohledem na nedosta-
tečnou součinnost České lékařské komory 
a nedodržení lhůt stanovených zákonem 
o svobodném přístupu k informacím.

Odkaz na uvedený zákon je nonsens 
– podle něho se nelze domáhat informa-
cí, které jsou veřejně přístupné a seznam 
členů České lékařské komory je veřejně 
přístupný.

Skutečnost, že Státní ústav pro kon-
trolu léčiv zásadně selhal při přípravě 
eReceptů, byla konstatována vícekrát 

i vysokými státními představiteli. Moh-
li bychom uvést velké množství případů, 
kdy lékaři sdělují komoře svízele spojené 
s pokusy o připojení. Nekvalitní a špatně 
zpracovaný zákon donucující lékaře k po-
užívání eReceptů sice hrozí sankcemi, ale 
neukládá, dokdy je lékař povinen se při-
hlásit tak, aby mohl eRecepty od 1. ledna 
2018 používat, stejně tak neřeší, jak má být 
postupováno, pokud se technicky nepodaří 
dosáhnout toho, aby lékaři mohli předepiso-
vat léky na eReceptech. Stanovisko České 
lékařské komory přijaté nejvyšším orgá-
nem, sjezdem delegátů, je jasné: pacient 
musí dostat svůj lék, lékař mu jej musí 

předepsat a má tak učinit jakýmkoli 
způsobem, tedy nelze-li eReceptem, ať 
již z jakýchkoli důvodů, pak i formou 
papírového receptu.

Upuštění od sankcí pro lékaře za 
nepoužívání eReceptu, zatím nikoli uzá-
koněné, ale jen přislíbené, považujeme 
za momentální krizové řešení vzniklé 
situace, nikoli řešení koncepční. Ro-
zumným řešením by byla změna zákona, 
která lékařům používání eReceptů umožní, 
nikoli pod hrozbami sankcí nařídí. ČLK se 
i nadále bude snažit přijetí takové legisla-
tivní úpravy prosazovat.

                            MUDr. Milan Kubek

Dnes je to třetí den, co vystavuji eRecepty, 
a již u deseti pacientů se mi objevily tyto hlášky:

„Upozornění C023: Předpis byl uložen, 
ale kvůli chybě ztotožnění nebude uveden 
v elektronickém lékovém záznamu paci-
enta!

Doporučení: Pokud provedete změnu 
předpisu se správnou identifi kací pacienta 
a ztotožnění proběhne korektně, pak před-
pis bude uveden v elektronickém lékovém 
záznamu pacienta.

Požadována neproveditelná operace 
C010: Jméno, příjmení a datum narození 
pacienta neodpovídá žádné osobě v Regis-
tru obyvatel!

Doporučení: Zkontrolujte správnost 
zadání jména, příjmení a data narození 
pacienta a ověřte, že jste nezaměnili jméno 
a příjmení.“

Ověřila jsem totožnosti pacientů podle 
průkazů pojištěnce, podle občanských  průka-
zů – vše bylo  platné, údaje souhlasily. Ověřila 
jsem pojištění na portálu zdravotních pojiš-
ťoven – všichni jsou zaevidováni tak, jak mám 
ve své dokumentaci. Telefonovala jsem na IT 
podporu, ti u sebe chybu nenašli, jen po de-
sátém telefonátu byli nevrlí, až posměvační.
Takže jsem telefonovala na SÚKL – každý den 
několikrát, ani jednou jsem se nedovolala. A to 
jsem zkoušela různé linky a různé kombinace 
automatických předvoleb. 

Telefonovala jsem tedy na Ministerstvo 
vnitra, na Registr obyvatel. Ti mně jako sou-
kromé lékařce na dotazy k ověření totožnosti 
odpovědět nesmí, ale poradili mi, ať se obrá-
tím na Ministerstvo zdravotnictví, že „na to 
má vyčleněné lidi“. Ale ta hodná paní mně 
telefonicky vysvětlila, že Registr obyvatel má 
spolehlivost 90–95 procent, ona ví, že s tím 
mají lékaři problémy, je z lékařské rodiny…Te-
lefonovala jsem na Ministerstvo zdravotnictví. 
Paní spojovatelka mne zkoušela přepojovat asi 
80 minut na různé linky a kanceláře, posléze 
jsem se dostala k paní náměstkyni (?), ředitelce 
(?) odboru, která mi slíbila, že o této situaci bude 
informovat ÚZIS.

Mám tedy několik otázek.
Otázky medicínské a organizační: 
Je opravdu nutné mít kontrolu receptu 

v úložišti tak natěsno provázanou s Registrem 
obyvatel?

Jaké všechny údaje jsou pro soulad ve všech 
registrech důležité? Kromě jména, příjmení, 
rodného čísla i bydliště? 

A jak je to s pacienty, kteří žijí a pracují u tzv. 
přechodného bydliště, ale trvalé bydliště mají 
jinde? Já přece ve své dokumentaci potřebuji 
kontaktní adresu – pro návštěvní službu atd.

Jak se bude řešit lékový zápis u pacientů se 
zelenými a žlutými průkazy pojištěnce = s cizin-
ci? Nebudou diskriminováni, když nebudou mít 
lékový záznam?

Otázky fi lozofi cké až politické:
Jak je možné, že po tolika letech povinného 

placení daní, zdravotního a sociálního pojištění 
(jedno jakým způsobem – OSVČ, zaměstnání, 
sociální podpory…) existuje tolik osob mimo 
registr? 

Jak pak můžeme věřit průběhu a výsled-
kům voleb?

Otázka osobní ješitnosti: 
Jestliže je chybovost registru osob 5–10 % 

tak mi nikdo neříkejte, že jsem jediná s tímto 
problémem, a že tudíž něco dělám špatně (stará 
praktická lékařka, co to neumí s IT a PC – vždyť 
to píšou ve všech novinách, že jsou ti praktici 
hrozní…).

MUDr. Zuzana Miškovská

Máte podobné 
zkušenosti? 

Informujte nás, abychom 
mohli zjednat nápravu.

Nevystavujte riziku sebe 
ani své pacienty.

Pište na redakce@clkcr.cz
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Má to jen jednu malou chybu, nefunguje to
Z dopisu ministrovi zdravotnictví

Poslanci odsoudili staré a zkušené lékaře 
k ukončení praxe

Sledujeme už poměrně dlouhý čas brutál-
ní snahu ministerstva o zavedení povinných 
eReceptů, které se snaží zabránit zpátečnictví 
lékařské obce. Sdělím vám svou zkušenost se 
zřizováním možnosti tyto recepty používat.

Zařizuji tuto skutečnost již bezmála dva 
měsíce, a stále nic. Zpočátku šlo vše jako po 
másle, až do doby, kdy jsem konečně od SÚKL 
dostal přístupové údaje do portálu, což jsem 
taky s jejich pomocí provedl. Má to jen jednu 
malou chybu, nefunguje to. Opakovaně jsem se 
se SÚKL telefonicky spojil ( jen tak mimocho-
dem: vždy po čekání dlouhém desítky minut), 
sdělil jim své potíže, vyslechli mě, poznamenali 
si kontaktní údaje… a nic. Proto jsem kontak-
toval firmu CGM, jejíž program Amicus po- 
užívám. Pracovnice je velmi vstřícná, ale bez 
odpovědné a zodpovědné práce SÚKL nesvede 
nic. Reakce SÚKL na její intervence jsou stejné 
jako na intervence mé – nic, ani se neozvou. 
Ani nepotvrdí, že vzali problém na vědomí.

Sankce, které naši zákonodárci schválili, 
pokud nebudou recepty zavedeny, jsou pro 
mne a mnohé stejně staré lékaře likvidační. 
Pracuji jako privátní ženský lékař od roku 
1993 na poliklinice města Benešov u Prahy 
a je s podivem, že stále přibývá administra-
tivní zátěž pro všechny soukromé i ostatní 
lékaře. Digitalizace ve zdravotnictví nesmí 
být násilná se školáckými chybami jenom 
proto, že někdo chce na projektech vydělat 
peníze. Stále nejsou dořešena rizika, jako 
je nespolehlivost přenosových sítí, úložišť 
a chyby lidského faktoru. Velkým nebezpečím 
je možnost zneužití informací týkajících se 
zdravotního stavu pacientů. Velmi těžkopád-
ný projekt elektronického zpracování receptů 
se přímo podbízí hackerskému napadení. 

Ve svých čtyřiasedmdesáti letech jsem 
se dožil toho, že poslanci kvůli eReceptům 
odsoudili staré, zkušené lékaře, kteří nemají 
internet a speciální laserové tiskárny, k ukon-
čení lékařské praxe. Projekt eReceptů pro 
mne opravdu není přínosem ani usnadněním 
práce, neboť nemám ani vysokorychlostní 
internet, ani laserovou tiskárnu, ani složi-

tý, překombinovaný software – vše zatíženo 
pořizovacími investicemi. Nejsem žádný sta-
romilec, který se brání pokroku, ale ten musí 
být přínosem pro lékaře i pacienty, a nikoliv 
pracovní zátěží. Ale poraďte mi, zda musím 

kvůli výše popsaným okolnostem ukončit 
svou lékařskou praxi, abych nebyl pro po-
rušení velmi neuváženého, nedokonalého 
zákona sankcionován.

MUDr. Michael Chudan, Benešov u Prahy

Zakopaný pes je někde jinde než v lékařích. 
V neschopnosti a naprosté lhostejnosti zod-
povědných pracovníků SÚKL a v umanutém 
poklepávání si po ramenou zodpovědných pra-
covníků ministerstva, jak jim to všechno klape.

Rozhodl jsem se, že pokud do konce pro-

since nedostanu odpověď, popřípadě nebu-
du mít zprovozněnu možnost psát eRecepty, 
seznámím se svou zkušeností veřejnost pro-
střednictvím denního tisku. Hrozba úchylné 
dvoumilionové sankce mě k tomu nutí.

MUDr. Jiří Zillich, Česká Lípa 

Stanovisko České lékařské komory

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o:
 sh

utt
er

st
oc

k.
co

m
Ilu

st
ra

čn
í f

ot
o:

 sh
utt

er
st

oc
k.

co
m



TEMPUS MEDICORUM    /  LEDEN 20188

TEMPUS
MEDICORUM

TEMPUS

Mozaika zkušeností lékařů 
se zaváděním eReceptů
Přinášíme autentické názory a zkušenosti lékařů se zaváděním elektronických receptů. Jména všech 
lékařů jsou samozřejmě redakci časopisu známá. Vzhledem k tomu, že se podobné informace v dopisech 
adresovaných prezidentovi ČLK v různých variantách opakují, není autorství jednotlivých střípků v této 
mozaice podstatné (za což se jejich autorům omlouváme). Cílem této mozaiky je ukázat, do jakého chaosu 
uvrhlo naše zdravotnictví neuvážené rozhodnutí o násilném zavádění povinných elektronických receptů, 
které v současné podobě nepřináší žádný prospěch ani lékařům, ani našim pacientům. 

Též nemám eRecept
Už 12. 10. 2017 jsem odeslal na SÚKL žá-

dost o zaslání přístupových údajů. Obdržel 
jsem je poštou až před vánočními svátky, 
a to po snad osmi písemných urgencích. 
Též se mi od SÚKL dostalo informace, že 
není součinnost s ČLK. Doporučený dopis 
ze SÚKL přišel 19. 12., i když byl napsán 
3. 11. 2017, tedy kdesi ležel pět týdnů. O ak-
tivaci služby jsem se pokusil 25. 12., ale 
zaslané přístupové údaje jsou neplatné, 
nejde se spojit a službu eRecept aktivovat. 
Proto jsem hned ten den, 25. 12. 2017, podal 
o stavu služby zprávu na adresu erecept@
sukl.cz, ale je stále ticho, ze strany SÚKL 
žádná odezva. 

n

Když jsem dnes četl dopis od SÚKL, 
připadalo mi to jako špatný vtip, ale oni to 
myslí vážně. Snahu hodit vlastní neschop-
nost na komoru lze už považovat přímo 
za provokaci. Je vidět, že odchod ředitele 
nic nevyřešil a chtělo by to vyházet celé 
vedení.

n

Já osobně již jedu na eRecepty, ale dle 
mého názoru je to jen zbytečná buzera-
ce a zbytečné náklady k ničemu. Nešlo by 
konečně pokutovat i SÚKL za nedodržení 
termínu?

n

Veřejnost by měla být informována, co 
eRecepty přinesou pacientům. Budou mít 
v ruce stejně papír, jenomže s kódy místo 
názvu léku. Lékař bude „studovat“ na obra-
zovce inkompatibilitu v centrálním úložišti 
místo teplého slova s pacientem, což by 
byla ztráta času. Opakování CUI BONO, 
v čem spočívá úspora peněz a času a výhoda 
pacienta. 

Arogance autorů téhle elektronizace je 

otřesná a informovanost veřejnosti kromě 
omluv a pomluv nulová. Předmětem kritiky 
jsou jen NESPOLUPRACUJÍCÍ LÉKAŘI. 
Dojde-li k rozvratu zdravotnictví kvůli od-
chodu většího množství lékařů, hlavně těch 
starších, z různých neatraktivních Horních 
a Dolních Kotěhůlek apod., měli by být au-
toři (i „automaty“ na hlasování – poslanci 
v Parlamentu) voláni k ODPOVĚDNOSTI.

n

Co s firmou zdravotniregistr.cz, která 
na řadě z nás v podstatě vymámila smlouvu 
o podpoře elektronických receptů a pro-
deji nějakého jejich modemu? Vlastně ani 
nevím, jak přišla k  informacím, že pod-
poru potřebuji, jako (dle mého odhadu) 
asi soukromá firma je napojena na státní 
zařízení SÚKL. Nyní trvá na platbě podle 
smlouvy a hrozí penalizací, přestože služba 
byla nedostupná (zaměstnanec, který měl 
telefonicky zajišťovat podporu, byl prý pro-

puštěn) a musel jsem si instalaci zařídit 
jinde.

Jedna praktická zkušenost
Dostatečně včas jsem si požádal o pří-

stupová data. Takže 16. 11. 2017 (!!!) jsem 
obdržel dopis s přístupovými kódy. Nepřišla 
ale dodejka (vinou pošty?), takže jsem po 
urgencích musel informaci o převzetí do-
pisu s přístupovými hesly doložit do datové 
schránky SÚKL.

Od té doby čekám, až SÚKL opraví má 
data, neboť se podle nich jmenuji jinak 
a mám jiné IČO! Tedy Subjekt nesouhlasí 
s Pracovištěm. Po absolvování dlouhého 
čekání na opravu dat a mnohonásobném 
kontaktování pracovníka SÚKL, který mi 
opravu do druhého dne slíbil, čekám zase už 
deset dnů. A stále nic. Chvástání SÚKL, že 
jediná chyba je vždy na straně lékaře a jeho 
IT specialistů, jak to předvedla zástupkyně 
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na Kongresu PL a pediatrů v listopadu v Plz-
ni, tedy dostává „na frak“ a dotyčnou paní 
bych rád zpravil o jejím mylném názoru na 
chod SÚKL. Podotýkám a zdůrazňuji, že ne-
patřím k těm, kteří vše nechali na poslední 
listopadový den (zcela legitimně!).

Jen pro zasmání
Osobně jsem již od září majitelem všech 

certifikátů, ale mám tu smůlu, že pracuji 
jednak ve své odborné ambulanci a jednak 
v nemocnici, byť jen smlouvou o provedení 
práce. Tento problém je pro SÚKL naprosto 
neřešitelný. Už mi poslali čtyři přihlašovací 
jména a hesla, vždy nefunkční, a ihned nato 
informaci, že mi vše odmítli. Je to organizace 
s velmi temnou pracovní morálkou a jistě 
kolem eReceptů bude ještě fůra zmatků, pro-
čež nás ochraňuj samo nebe nebo příroda.

Naše zkušenosti nejsou dobré
V ordinaci jsem eRecepty začala zavá-

dět někdy v říjnu. První potíže nastaly již 
při žádosti, kdy jsem měla problém si přes 
eIdentity vyžádat přístupové údaje, další 
následoval při zaslání údajů od SÚKL, kdy 
pošta přeškrtala údaje na zásilce tak, že byly 
nečitelné, a musela jsem SÚKL žádat znovu. 

Máme problémy, že nám nesedí např. 
počet předepsaných balení, velikost balení, 
některé léky nejde předepsat vůbec (nesedí 
databáze VZP a SÚKL), nesedí pojišťovna 
pacienta, ve které je opravdu přihlášen, 
s pojišťovnou v centrálním úložišti. Jindy 
je uvedeno, že pacient není vůbec v cen-
trálním registru obyvatel. Načež se eRe-
cept asi tak po 5 minutách vytiskne. Tak 
tedy opravdu už nevím, co si mám myslet, 

když špatně chodící pacientka musí zno-
vu pro papírový recept, protože pro chyby 
v centrálním úložišti nelze eRecept vystavit 
(údaje v naší databázi jsou ale v pořádku 
včetně PSČ). Navíc na základě doporučení 
od SÚKL a CGM Group na schůzi lékařů 
jsem vše začala vyřizovat už v létě s tím, že 
nám hrozí pokuta 2 miliony korun. Nyní 
před měsícem mi přišla zpráva od SÚKL, 
že si musím elektronický podpis dát do po-
řádku, že mám platnost jen do ledna 2018. 
Tak abyste v ČLK v Praze věděli, s čím se 
musíme všichni potýkat.

eRecept by měl být dobrovolný
Nejde o medicínskou, ale o zcela byro-

kratickou záležitost, která mě bude velice 

zdržovat a tím budeme poškozeni všichni, 
já i pacienti. Nařizování takových postupů 
v medicíně je nesmysl, vymýšlí to lidé mimo 
obor, kteří minimálně nechápou praxi.  
Měla by se uskutečnit podpisová akce, pro-
tože nikdo z praktických lékařů v tomto 
nevidí výhodu, ale věc nás poškozující. To 
by snad mělo mít větší váhu než názor vy-
braných úředníků, kteří jsou, a dokonce 
i nadále chtějí být odtrženi od naší běžné 
praxe.

n

Přes opakované pokusy za účasti ope-
rátorů firmy Medicus jsme se snažili zpro- 
voznit eRecept marně. Systém hlásí, že 
máme vše v pořádku, ale tiskne jen čisté 
recepty. Operátoři na to nejsou schopni  
odpovědět a  informují nás, že chyba je 
v SÚKL. Byli jsme vyškoleni k léčení paci-
entů, mám 3 atestace, ale kouzlit s profe-
sionály ohledně softwaru neumím. Pokud 
to takto půjde dál, nedávám bolševikovi 
rok, ale tak maximálně týden, a  to ještě 
s forenzními následky. Takový bordel ve 
zdravotnictví nebyl ani za éry komisí účelné 
farmakoterapie.

Děkuji za vysvětlující mail. Ten od 
SÚKL se stížností na ČLK jsem také před-
tím obdržel, s výmluvou, že mi nedojdou 
přístupové kódy kvůli komoře. Moje žá-
dost je na SÚKL od listopadu, kdy nám bylo  
slíbeno, že budou rozhodně včas vyříze- 
ny! Při setkání s náměstkem ředitele SÚKL 
při celorepublikovém setkání praktických 
lékařů v Milovech bylo vše řečeno, vysvět-
leno, včetně obtíží s nefungujícími tele-
fonními linkami atd. Naprosto bez odezvy. 
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Prý „my za nic nemůžeme a vše funguje 
správně“.

n

Žádost o umožnění přístupu do cent-
rálního úložiště eReceptu přes SÚKL jsem 
zkoušel několik týdnů! A nešlo to vůbec, 
telefonní linky vždy po nějakých 20–30 
minutách čekání spadly a automat mi sdělil, 
ať zavolám jindy!

n

Byl jsem nucen zavolat externího pra-
covníka IT, který se po mnoha pokusech 
do systému též nedostal. Až večer jsme se 
konečně dovolali na help line SÚKL, kde 
nám sdělili jinou cestu k podání žádosti. 
Ta byla poslána a zaregistrována, ale pří-
stupové kódy dodnes nemám!

n

Jsem praktický lékař, OSVČ a toto je 
nařízení státu a státní organizace SÚKL. 
Nikdo z nich mi neuhradí náklady spojené 
s instalací, což je podle mne trestné. Nic mi 
nedá ani zdravotní pojišťovna, ani pacient, 
pro kterého mám tuto službu provádět! 
Kromě toho další peníze musím investovat 
do jiné IT organizace, kterou musím požá-
dat o nainstalování přístupových parame-
trů do programů pro zdravotní pojišťovny, 
v tomto případě do programu PC Doktor 
od firmy CompuGroup, který funguje opět 
za další peníze.

n

Žádám ČLK o zvážení podání hromad-
né žaloby na stát o náhradu vynaložených 
finančních prostředků na náklady spojené 
s tímto projektem. A to nepočítám časové 
ztráty. Samozřejmě chápu, že firmy sku-
pující zdravotnictví – jako je třeba Agel 
– nemají problémy, platí své IT specialisty 
a správce sítě, a náklady si vyberou z příjmu 
lékáren, laboratoří a podobně. Stejně na 
tom jsou nemocnice. Ale principiálně to 

nemají hrazené také, jen je to nepálí jako 
nás, praktické lékaře, kteří nemají ani vý-
kony, ani přístroje a kapitace je už 10 let 
bez navýšení. Navýšená kapitační platba je 
jen za rozšíření práce – více hodin, výuka, 
návštěvní služba atd. Systém je naprosto ne-
funkční a zmatečný v této podobě a zrůdný. 
Nikdo to neplatí, a stát ještě hrozí sankce-
mi! Je třeba opravdu vše sdělit veřejnosti 
a podat hromadnou žalobu!

Nakonec ještě jedna zmínka: Po návratu 
ze zahraničí jsem jako jeden z prvních pra-
coval na čipových kartách, poprvé již v letech 
1996–97, a pak na dalších projektech spolu se 
zahraničními kolegy, státem, VZP – až po ná-
vrh interoperabilního elektronického systé-
mu včetně elektronické preskripce fungující-
ho např. v Dánsku. Nic nebylo realizováno, ani 
přes příslib pomoci zavedení již fungujících 
systémů v Evropě a jejich předvedení na kon-
ferencích Medtelu v Praze. Jen se vyvádějí ob-
rovské fi nanční prostředky a nic není funkční 
(IZIP za 2,5 miliardy, elektronická preskripce 
ve stovkách milionů korun), a my to máme za-
platit za stát a pacienty ze svého příjmu. Jako 
by za zavedení preskripce každému za-
městnanému lékaři strhli několik tisíc z platu.

n

Je mi 63 let, počítač používám k osobní 
korespondenci, ale ne v ordinaci. Dokumen-
taci vedu klasicky ručně. Asi mám někde 
stále zakódované, že lékař má v ordinaci sle-
dovat pacienta, a ne koukat do monitoru… 
Minimálně 15 let sloužím služby v Motole, 
přibližně tři odsloužené noční služby mě-
síčně za celý život ani nespočítám… Když 
sloužím víkendové noční s neatestovaným 
mladým kolegou, vzájemně si radíme – já 
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jemu s určením diagnózy a on mně s po-
čítačem. Nevím, jestli toto bude schopen 
mladý ministr pochopit. První dva eRecepty 
jsem před Vánocemi vytiskla. Ale dá mi to 
práci a soustředění, o které okrádám své 
pacienty při řešení odborných problémů… 
eRecepty budu tisknout samozřejmě jen 
díky IT firmě, které jsem moc vděčná, že 
všechnu práci za mě udělala a že jsem ne-
musela ani na poštu vyřizovat si elektro-
nický podpis. Udělala jsem přesně to, před 
čím nás SÚKL varoval: nezadávat to firmě. 
Ale já nejsem ajťák a sama nejsem schopna 
si tento projekt zařídit. Takže pokud to po- 
jmu katastroficky, všichni pracovníci oné 
firmy mají všechny ony super tajné kódy, 
které mně přišly doporučeně a do vlast-
ních rukou, a můžou si nyní na mne psát 
recepty… Ale jinak to prostě nešlo udělat. 
Vy jistě víte, o čem mluvím, bohužel politiky 
nepřesvědčíme, a proto ještě jednou díky za 
váš urputný boj!

n

Začal jsem s vyřizováním již v září, do-
posud eRp nemám. Zkrátím to – v současné 
době se nelze připojit na PC Doktor, bylo 
mi řečeno, že mám špatné heslo od SÚKL, 
které jsem od nich dostal. Už ani neuvádím, 
že jsem si na to musel najmout IT specialis-

tu, který sám říká, že je to trochu složitěj-
ší. Jen tak mimochodem, asi hloupá otáz-
ka: K čemu je mi to dobré? A nejen mně? 
Děkuji ČLK, že se snaží, aby se toto rozhodnu-
tí odložilo minimálně o rok. Snad do té doby to 
stihnu rozchodit. I když tedy opravdu nevím, 
jak já mohu ovlivnit své špatné heslo, které 
jsem dostal od SÚKL. Jen tak mimochodem: 
i můj kamarád má podobný problém. Asi jsme 
jen dva v celé ČR?

n

Jsem pracující důchodce, pediatr,  
47 let praxe. Příprava na eRecepty už mě 
stála přibližně 60 000 Kč (novější počítač, 
výměna programu Dozitech za PC Doktor…) 
a  spoustu nervů. Stále čekám na to cosi  
od SÚKL a  budu doufat, že mi s  dalším 
krokem někdo pomůže. Vědět o pár týdnů 
dřív, že ještě vystačím ty 2–3 roky, které chci 
v práci pokračovat, se stávajícím vybave-
ním, mohla jsem si ušetřit nervy i těch pár 
desítek tisíc.

n

Chtěla bych se zeptat, zda se neuvažuje 
o nějaké výjimce z eReceptů pro důchodce, 
kteří občas zastupují. Někdy mě do mé or-
dinace během dovolené chodí zastupovat 
lékařka důchodkyně, která neumí pracovat 
s počítačem (ale pacienty léčit umí!) – tu 

prostě nedokážu přimět, aby  si zařídila 
elektronický podpis a psala eRecepty. Jiný 
zástup ale neseženu, kvalifikovaných lékařů 
je nedostatek. Myslím, že podobný problém 
řeší stovky dalších soukromých lékařů, tak 
by nám nějaká výjimka dost pomohla. Pokud 
by se ČLK zasadila o výjimku z eReceptu 
pro zastupující důchodce, bylo by to velmi 
záslužné.

n

eRp nám funguje. Ale mám dotaz, ja-
kým způsobem postupovat s vypsáním eRp 
u  cizinců, kteří studují v  ČR na náklady 
ČR – výkony hradí MZ ČR a mají přidělené 
kmenové číslo, které jsme na Rp dopisovali. 
Kromě toho na receptu musí být i VŠ, kte-
rou cizinec u nás studuje. Tyto Rp nehradí 
pojišťovny, ale MZ ČR. Bohužel se s dota-
zem na SÚKL nemohu probojovat. Zatím 
těmto pacientům budeme psát Rp na hradí 
nemocný, a účet si nechají proplatit MZ ČR, 
je to správně?

n

Moc prosím o informaci, jak je zajištěn 
souhlas pacienta s odesláním jeho osob-
ních údajů na centrální úložiště eReceptů. 
Nedomnívám se, že ochrana osobních in-
formací v léčebném procesu a ochrana dat 
při odesílání je jedno a totéž.

ELEKTRONICKÉ RECEPTY
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Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 
dovolte, abychom Vám v  souvislosti se zavedením povinné elektronické preskripce 
poskytli několik užitečných informací, díky nimž společně můžeme zvládnout plynulý přechod 
na ePreskripci tak, aby neohrozila naše pacienty: 

1    Jako první volbu sdělení identifi kátoru používejte papírovou průvodku v podobě listinného 
receptu s kódem navíc. Pacienti uvidí, co mají předepsáno a jak dlouho je jejich eRecept plat-
ný. Vedle průvodky pak lze navíc využít i e-mailu nebo SMS.

2   Vždy sdělte identifi kátor v alfanumerické podobě i  jako čárový kód. K nim případně 
připojte QR kód. Čárový kód spolehlivě a rychle přečtou všechny lékárny. QR kód zatím spo-
lehlivě načte jen část lékáren.

3   Využívejte svého práva prodlužovat platnost receptu. Můžete ji prodloužit až na 1 rok 
(s výjimkou receptů na antibiotika). Předejdete tak vypršení platnosti receptu a nutnosti jeho 
opětovného vystavení u léků, které mají kvůli nedostatku na trhu nebo individuálním objednáv-
kám delší dodací lhůty, nebo jsou časově náročné na přípravu.

4   Počítejte s tím, že lékárník nebude moci jako u listinného receptu opravit nebo doplnit nedo-
statky vystaveného eReceptu. Lékárníci vám proto budou volat častěji než dříve.

5   Zkontrolujte, prosím, aby součástí eReceptu byl správný telefonní kontakt na Vás.

6   Pokud budete lékárníkem nebo pacientem požádáni o změnu eReceptu (oprava chyby, do-
plnění chybějící náležitosti, prodloužení platnosti receptu), využívejte možnosti změny 
eReceptu. Jestliže váš software nabízí jen založení nebo zrušení eReceptu, žádejte svého 
dodavatele software, aby do systému doplnil i možnost změny.

7    Využívejte možnosti eReceptu spočívající ve zpětné kontrole, zda si pacient léky opravdu 
vyzvedl.

8   Věnujte pozornost tomu, co vám lékárník vzkazuje v poznámce eReceptu. Můžete se tak 
dozvědět cenné informace o  interakcích, kontraindikacích, dávkování, nedostatcích léků 
na trhu apod.

9   Dbejte na to, aby nedocházelo ke zvýhodnění konkrétního poskytovatele lékárenské péče 
nebo k zásahu do práva pacienta na volbu lékárny, a že reklama v souvislosti s elektro-
nickým receptem je zakázána. 

10   V případě listinných receptů vždy pište na recept důvod, pro který listinný recept vysta-
vujete.

Věříme, že zdraví pacientů a zajištění jejich léčby je naším společným zájmem a že pro Vás budou 
naše informace užitečné. 
                                   Lékárníci.
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eReceptu. Jestliže váš software nabízí jen založení nebo zrušení eReceptu, žádejte svého 
dodavatele software, aby do systému doplnil i možnost změny.

7    Využívejte možnosti eReceptu spočívající ve zpětné kontrole, zda si pacient léky opravdu 
vyzvedl.

8   Věnujte pozornost tomu, co vám lékárník vzkazuje v poznámce eReceptu. Můžete se tak 
dozvědět cenné informace o  interakcích, kontraindikacích, dávkování, nedostatcích léků 
na trhu apod.

9   Dbejte na to, aby nedocházelo ke zvýhodnění konkrétního poskytovatele lékárenské péče 
nebo k zásahu do práva pacienta na volbu lékárny, a že reklama v souvislosti s elektro-
nickým receptem je zakázána. 

10   V případě listinných receptů vždy pište na recept důvod, pro který listinný recept vysta-
vujete.

Věříme, že zdraví pacientů a zajištění jejich léčby je naším společným zájmem a že pro Vás budou 
naše informace užitečné. 
                                   Lékárníci.

Programové prohlášení vlády: 
Zdravotnictví
Chceme kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu pro občany. Zdravotnictví musí reagovat 
na hrozby dneška, kterými jsou významný nárůst výskytu chronických chorob a stárnutí populace.

Posílíme transparentnost zdravotnictví 
a postavení pacienta v celém systému. Jasně 
definujeme role jednotlivých aktérů ve zdra-
votnictví, vytvoříme prostor pro větší konku-
renci zdravotních pojišťoven, ze které budou 
těžit jejich pojištěnci, a posílíme odpověd-
nost pojišťoven za zajištění hrazených služeb. 
Změny ve zdravotnictví nelze dělat na jedno 
volební období, proto budeme všechny zásadní 
kroky ve zdravotnictví konzultovat s opozicí 
ve snaze nalézt maximální možný konsenzus.

Začneme otevřeně zveřejňovat data 
o hospodaření rezortu a jím přímo řízených 
nemocnic. Také veškerá rozhodování komisí 
při Ministerstvu zdravotnictví budou trans-
parentní – jejich rozhodnutí budou vždy 
řádně zdůvodněna a zveřejněna způsobem 
umožňujícím veřejný přístup a  obecnou 
kontrolu včetně zveřejnění na internetu.

U  přímo řízených nemocnic zavede-
me jasná metodická pravidla pro takzvané 
zpětné bonusy. Tyto bonusy musí být vždy 

podloženy smlouvami, řádně zaúčtovány 
a vykazovány jednotlivým zdravotním po-
jišťovnám.

Připravíme zákon o  regulaci úhrad 
zdravotnických prostředků, revizi odmě-
ňování lékárenské péče a systému stanovo-
vání cen a úhrad léků, aby byl flexibilnější 
a život zachraňující léky se dostaly dříve 
k pacientům.

Připravíme nový zákon o zdravotních 
pojišťovnách, který jasně vymezí jejich 

Prezident Miloš Zeman jmenoval 13. prosince 2017 vládu ČR navrženou premiérem 
Andrejem Babišem. Novým ministrem zdravotnictví se stal Adam Vojtěch.

VLÁDA A ZDRAVOTNICTVÍ

Prezident Miloš Zeman jmenoval 13. prosince 2017 v Praze vládu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zleva jsou ministr životního prostředí 
Richard Brabec, ministr dopravy Dan Ťok, ministryně obrany Karla Šlechtová, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, premiér Andrej Babiš, 
ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr kultury Ilja Šmíd, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, prezident Miloš 
Zeman, ministr vnitra Lubomír Metnar, ministr školství Robert Plaga, ministryně financí Alena Schillerová, ministr zahraničních věcí Martin 
Stropnický, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
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Nový ministr zdravotnictví

kompetence, odpovědnost i odpovědnost 
jednotlivých orgánů, kontrolu ze strany 
státu a odpolitizuje Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnu, při zachování její veřejnopráv-
nosti. Vytvoříme novou koncepci fungování 
zdravotních pojišťoven včetně umožnění 
cenové konkurence mezi nimi, ze které bu-
dou profi tovat zejména ti pacienti, kteří o své 
zdraví aktivně pečují.

Připravíme zákon pro elektronizaci 
zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi 
poskytovateli zdravotní péče. Upravíme 
legislativu tak, aby bylo možné využívat 
elektronický recept v plném rozsahu, včet-
ně kontroly lékových interakcí a celkové 
preskripce pacienta. Po dobu jednoho roku 
vyhlásíme toleranční období bez sankcí pro 
praktickou implementaci elektronického 
receptu do praxe a odstranění chyb. Zvážíme 
snížení počtu zdravotních pojišťoven.

Nastavíme systém kontroly kvality péče, 
kterou tím začneme systematicky měřit. 
Budeme prosazovat fi nanční motivaci po-

skytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. 
Informace o kvalitě péče budou dostupné 
pro pacienty.

Zaměříme se na zlepšení řízení ne-
mocnic v působnosti Ministerstva zdra-
votnictví a  zavedeme centrální nákupy 
léků a  ostatního materiálu, založené na 
nejlepším poměru ceny a kvality. Rozšíříme 
kompetence praktických lékařů a posílí-
me tak využívání primární péče. K tomu 
podpoříme prevenci a zdravý životní styl 
a také systémy odměňování těch občanů, 
kteří pečují o své zdraví.

Podpoříme programy zaměřené na koor-
dinaci péče o chronicky nemocné pacienty 
a zasadíme se o pokračování reformy psy-
chiatrické péče.

Zavedeme transparentní systém pro 
vstup nových technologií a výkonů do úhrad 
z veřejného zdravotního pojištění, založený 
na principech Health Technology Assess-
ment (HTA). Cílem je posouzení nákladové 
efektivity tak, aby z veřejného zdravotního 

pojištění bylo hrazeno jen to, co má skutečný 
přínos pro pacienta.

Připravíme koncepci dlouhodobé péče 
s  cílem podpořit domácí péči a  posílíme 
smluvní volnost mezi zdravotními pojiš-
ťovnami a  poskytovateli zdravotní péče 
v mantinelech stanovených zákonem a pod 
kontrolou státu.

Dokončíme revizi úhrad zdravotní péče 
na bázi Diagnosis-related group (DRG) a za-
vedeme další motivační úhradové mechanis-
my tak, aby peníze šly více „za pacientem“.

Zlepšíme pracovní podmínky mladých 
lékařů, připravíme jasnou defi nici jejich kom-
petencí a zavedeme systém průběžné evaluace 
zařízení, která se zabývají vzděláváním lékařů.  

Budeme prosazovat postupné navyšo-
vání odměňování zejména mladých lékařů 
a zdravotních sester.

Provedeme audit administrativní zátěže 
poskytovatelů zdravotních služeb a zrušíme 
zbytečné regulace, které nejsou přínosem 
ani pro lékaře, ani pro pacienta.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch se narodil 
2. října 1986 v Českých Budějovicích. Dne 
13. prosince 2017 byl prezidentem republiky 
jmenován ministrem zdravotnictví ČR.

Vystudoval právo na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze, na téže univerzitě ab-
solvoval i mediální studia na Fakultě sociálních 
věd. Poté působil jako právník ve společnosti 
MAFRA. V období 2014–2017 byl tajemníkem 
ministra fi nancí pro oblast zdravotnictví. V říjnu 
2017 byl zvolen poslancem v Jihočeském kraji 
jako nestraník za hnutí ANO.

Od roku 2016 je členem správní rady Vše-
obecné zdravotní pojišťovny a od roku 2015 
členem dozorčí rady České průmyslové zdra-
votní pojišťovny. Současně je členem dozorčí 
rady Randovy nadace. V minulosti působil 
také jako člen představenstva společnosti 
THERMAL-F, a.s., předseda dozorčí rady 
Státní tiskárny cenin a místopředseda před-
stavenstva společnosti PRISKO a.s. Angažoval 
se rovněž ve Spolku českých právníků Všehrd, 
jehož byl v letech 2010–2012 starostou.

Adam Vojtěch je svobodný, bezdětný. Mlu-
ví anglicky, německy a španělsky. Největším 
z jeho koníčků je hudba – skládá, zpívá a hraje 
na klavír.                           

Zdroj: Programové prohlášení vlády, 
verze prosinec 2017
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Předseda Purkyňovy společnosti předsedou 
Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví
Memorandum o vzájemné 
spolupráci Ministerstva 
zdravotnictví ČR a ČLS JEP:

MZ je ústředním orgánem státní správy 
pro zdravotní služby, ochranu veřejného 
zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou 
činnost, poskytovatele zdravotních služeb 
v přímé řídící působnosti, zacházení s ná-
vykovými látkami, přípravky, prekurzory 
a pomocnými látkami, vyhledávání, ochra-
nu a využívání přírodních léčivých zdrojů, 
přírodních léčebných lázní a zdrojů pří- 
rodních minerálních vod, léčiva a  zdra-
votnické prostředky, zdravotní pojištění 
a  zdravotnický informační systém, pro  
používání biocidních přípravků a uvádění 
biocidních přípravků a účinných látek na 
trh.

ČLS JEP je dobrovolné nezávislé sdružení 
fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostat-
ních pracovníků ve zdravotnictví a příbuz-
ných oborech, příp. osob právnických.

Společným cílem obou smluvních stran 
je rozvoj medicíny, zlepšení péče o pacienty 
v České republice, zvýšení efektivity hospo-
daření a odstranění či minimalizace defor-
mací českého zdravotního systému.

Základní pilíře spolupráce
(1) ČLS JEP bude účastna všech vnitř-

ních připomínkových řízení k legislativním 
návrhům připravovaným MZ.

(2) Předseda ČLS JEP bude stálým čle-
nem poradního týmu ministra zdravotnictví 
a předsedou Vědecké rady MZ.

(3) Zástupce ČLS JEP bude členem 

Stálé komise pro kategorizaci a úhradovou 
regulaci zdravotnických prostředků MZ. Na 
jednání komise budou dále zváni zástupci 
dotčených odborných společností, které jsou 
členy ČLS JEP nebo spolupracujících odbor-
ných společností.

Hlavní cíle spolupráce
Mezi hlavní cíle spolupráce patří:
a) přímé zapojení odborné lékařské 

veřejnosti do přípravy legislativních návrhů 
ovlivňujících postavení zdravotnických pra-
covníků a poskytování zdravotních služeb,

b) přímé zapojení odborné lékařské 
veřejnosti do exekutivních procesů v gesci 
MZ a jeho podřízených institucí ovlivňují-
cích postavení zdravotnických pracovníků 
a poskytování zdravotních služeb,

c) zlepšení dostupnosti účinných 
a bezpečných léčivých přípravků a zdravot-
nických prostředků pro pacienty,

d) zefektivnění vzájemné komunikace 
v rámci přípravy a prosazování nových medi-
cínských postupů a doporučených lékařských 
metod,

e) posílení rozvoje elektronizace čes-
kého zdravotnictví, mj. spočívající ve zjed-
nodušení práce zdravotnických pracovníků 
a zlepšení bezpečnosti pro pacienty,

f ) nastavení systému měření kvality 
zdravotních služeb,

g) posílení integrace péče o chronicky 
nemocné pacienty,

h) zapojení odborných společností do 
tvorby systému společných, resp. centrálních 
nákupů nemocnic zřizovaných MZ,

i) podpora publikování a šíření vědec-
kých poznatků (evidence-based medicine) 
v odborných časopisech ČLS JEP.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

předseda ČLS JEP
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eHealth: 
Výzva českého zdravotnictví 
Elektronizace je jedním z klíčových témat v rámci debat o budoucnosti českého zdravotnictví. S tím, jak 
se postupně čím dál více digitalizuje společnost, sílí hlasy, že české zdravotnictví, zejména v porovnání 
s ostatními vyspělými státy, v tomto směru zaostává. Není to tak docela pravda. Také zdravotnictví 
v České republice se digitalizuje. Všechny nemocnice dnes používají nemocniční informační systém (ač 
v různé kvalitě), stejně tak používají své informační systémy ostatní segmenty, jako praktičtí lékaři či 
ambulantní specialisté.

Poskytovatelé komunikují se zdravotními 
pojišťovnami elektronickou formou při vy-
kazování provedené zdravotní péče, existují 
nástroje jako ePACS pro sdílení obrazové 
zdravotnické dokumentace. Většina zdra-
votních pojišťoven nabízí možnost využívání 
elektronických aplikací, ve kterých mohou 
jejich klienti sledovat, například jaká zdra-
votní péče byla na ně ze strany poskytova-
telů vykázána. Některé laboratoře začínají 
ve spolupráci s lékaři využívat elektronické 
žádanky a našli bychom jistě řadu dalších 
dílčích projektů. 

Elektronizace zdravotnictví tedy již v sou-
časnosti probíhá, ovšem na úrovni jednotli-
vých poskytovatelů či zdravotních pojišťoven. 
Zásadním nedostatkem proto zůstává skuteč-
nost, že prozatím nefunguje širší sdílení dat 
napříč všemi poskytovateli zdravotní péče. 
Kvůli tomu není možné využívat benefi ty, kte-
ré elektronizace zdravotnictví může přinést 
pro všechny aktéry systému zdravotnictví, ať 
již pro pacienta, poskytovatele zdravotních 
služeb či zdravotní pojišťovny. Ve svém koneč-
ném důsledku vlastně i pro stát, který by mohl 
těžit z větší efektivity zdravotnictví, a tedy 
i nižšího tlaku na výdajové straně systému 
veřejného zdravotního pojištění. 

Důvodů, proč je širší elektronizace zdra-
votnictví zatím v nedohlednu, existuje ně-
kolik. Jedním z nich je bezesporu nedůvěra 
pramenící z neúspěšných projektů v oblasti 
elektronizace, které sice měly dobrou myš-
lenku, ovšem v praxi byly využity pouze pro 
defraudaci veřejných prostředků bez většího 
efektu. Exemplárním příkladem je v tomto 
projekt IZIP, který do značné míry devalvo-
val celý koncept eHealth v České republice. 
Dalším důvodem je neexistence potřebné 
legislativy, která by sdílení dat mezi poskyto-
vateli zdravotních služeb upravila, nastavila 
datové standardy a odpovídající požadavky 
na bezpečnost. V neposlední řadě bude svou 

roli zajisté hrát i konzervativnost lékařského 
stavu nebo více či méně racionální obava z tzv. 
big brother efektu. 

Přitom je nepochybné, i na základě zahra-
ničních příkladů, jakými jsou Estonsko, Dán-
sko či Izrael, že elektronizace zdravotnictví 
má smysl a může významně zvýšit efektivitu 
poskytovaných zdravotních služeb, transpa-
rentnost fi nanční toků i komfort a bezpečnost 
pro pacienty. Příkladem jsou elektronické 
recepty, jejichž povinné zavedení vyvolá-
vá odpor části lékařské veřejnosti. Přitom 
jde o nástroj, který kromě dalších výhod 
zásadně zvyšuje bezpečnost pro pacien-
ty, neboť umožní online sledování nežá-
doucích lékových interakcí, v důsledku 
kterých u nás podle odhadů zemře ročně 
230 pacientů. Navíc znamená i pohodlí 
pro chronické pacienty, kteří lékaře často 
navštěvují pouze z důvodu předepsání 
receptu. Díky elektronizaci by mohl být 

pacientovi takový recept zaslán na dálku 
prostřednictvím e-mailu či SMS. Tím by 
lékař ušetřil čas pacienta i čas svůj, který 
by mohl věnovat jiným pacientům. 

Plošné sdílení dat je nezbytné i pro ome-
zení opakovaných či duplicitních vyšetření, 
pro značně rychlejší i kvalitnější komuni-
kaci s pacientem, který například nebude 
nucen opakovat při každé návštěvě lékaře 
svou rodinnou anamnézu, výčet všech alergií, 
chronických chorob, se kterými se léčí, apod. 
Znalost takovýchto informací přitom může 
být zcela klíčová v emergentních situacích. 
Elektronizace má vést dále i ke zlepšení ko-
munikace mezi poskytovateli například ve 
formě elektronických žádanek o vyšetření. 
Jsou země, například Izrael, kde nemocnice 
fungují prakticky bez papíru. 

Elektronizace však není jen o sdílení 
zdravotnické dokumentace. Je spojená 
rovněž s rozšířením konceptu telemedicí-
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ny, tedy sledováním primárně chronických 
pacientů na dálku. Pacient tak není nucen 
osobně docházet na pravidelná vyšetření, 
ale odesílá za pomoci moderních technologií 
a internetu data o svém zdravotním stavu 
ošetřujícímu lékaři, který po jejich pečlivém 
vyhodnocení přijme odpovídající opatření. 
To vede nejen k větší efektivitě léčby, ale také 
k úspoře času jak na straně pacienta, tak na 
straně lékaře. Zcela nezbytné je ovšem najít 
takový model financování této inovativní 
formy lékařské péče z veřejného zdravot-
ního pojištění tak, aby mohlo dojít k jejímu 
dalšímu rozšíření. 

Elektronizace souvisí i s aktivním sběrem 
dat o poskytované zdravotní péči, na jejichž 
základě je možné systematicky měřit a dále 
vyhodnocovat úroveň kvality zdravotnictví 
v České republice. Ostatně je na místě se ptát, 
proč doposud není možné pro pacienta získat 
garantované informace o kvalitě péče v rámci 
jednotlivých poskytovatelů, které by pacientovi 
sloužily jako vodítko při využívání zdravot-
ních služeb. S tím souvisí obecně velmi nízká 
informovanost pacientů v České republice. 
Z hlediska zdravotní gramotnosti jsme podle 
nedávného průzkumu WHO na chvostu Evro-

py. Občané nemají informace o tom, jak pečovat 
o své vlastní zdraví či jak funguje systém čes-
kého zdravotnictví. Právě kvalitní elektronická 
komunikace v tomto může pomoci. 

Je nezbytné, aby elektronizace zdra-
votnictví byla řešena komplexně. Za tímto 
účelem byla vládou v loňském roce přijata 
Národní strategie elektronického zdravot-
nictví na období 2016–2020, která má ambici 
naplnit alespoň některé dílčí cíle. Jak bylo 
již naznačeno výše, fungující elektronizace 
zdravotnictví se neobejde bez odpovídající 
legislativy. Ta by měla nastavit určitý dato-
vý standard, jenž by byl implementován na 
užívané informační systémy. Měla by rovněž 
řešit otázku bezpečnosti sdílení dat, určit 
autoritu, která bude na celý systém dohlížet, 
a tak dále. 

Klíčovou otázkou spojenou s procesem 
elektronizace je bezesporu problematika ky-
bernetické bezpečnosti a obecně ochrany vel-
mi citlivých dat, se kterými se ve zdravotnictví 
pracuje. V tomto směru je nezbytné nastavit 
systém sdílení dat v rámci zdravotnických 
registrů tak, aby nebyl založen na rodném 
čísle spojeném s  konkrétním pacientem, 
ale vždy na zcela jednotlivě vygenerovaném 

bezvýznamovém identifikátoru. Bude nutné 
rovněž vytvořit elektronickou identitu pro 
každého poskytovatele zdravotních služeb. 
S nástupcem eID, tedy elektronických občan-
ských průkazů, pak bude možné tyto využívat 
pro identifikaci pacienta, resp. jakožto klíč 
opravňující ke vstupu do zdravotnické do-
kumentace pacienta. 

Nejdůležitější ovšem bude změnit myšle-
ní ve zdravotnictví tak, aby ztratil relevanci 
argument, že lékař nemá počítač, a tudíž se 
nemůže aktivně podílet na elektronickém 
zdravotnictví. Naopak, počítač by měl být 
povinným vybavením každé ordinace a práce 
s ním by měla být pro lékaře stejně běžná 
jako práce s fonendoskopem. Elektronizace 
zasahuje do každého odvětví lidské činnosti 
a zdravotnictví nemůže být výjimkou. eHealth 
nepředstavuje pro české zdravotnictví hroz-
bu, ale zcela jedinečnou příležitost pro jeho 
zlepšení, kterou jsme proto povinni využít.

Policy Brief – Adam Vojtěch, listopad 2017 

Poznámka redakce: Zarážející údaj o údaj-
ných 230 úmrtích v ČR v důsledku lékových 
interakcí čerpal pan ministr z komunistických 
Haló novin.

Kvůli nežádoucímu vzájem-
nému působení léků, které 
pacienti užívají, končí každý 
rok v  českých nemocnicích 

3400 lidí. Zhruba 230 jich zemře. Vět-
šině těchto případů se dá zabránit. Vy-
plývá to z odhadů Asociace inovativního 
farmaceutického průmyslu (AIFP), které 
novinářům představili její zástupci.

Léková interakce je vzájemné působení 
buď několika léků, nebo také léků a potravin, 
doplňků stravy či kouření. Některé kombinace 
ovlivňují účinnost léků, kterou mohou tlumit, 
ale i zvyšovat tak, že mohou pacientovi způ-
sobit zdravotní komplikace.

Doktorka farmacie Veronika Krajčová 
z lékárny FN v Motole uvedla, že lékárníci se 
poměrně často setkávají s tím, že pacient má 
předepsaných několik léků, které obsahují 
stejnou účinnou látku. Může mu tak hrozit 
mimo jiné poškození jater. „Problém vidíme 
v tom, že neexistuje jednotná elektronická 
preskripce léčiv, takže nevidíme, která všech-
na léčiva pacienti užívají. Dalším problémem 
je množství přípravků na trhu, takže pacient 

neví, že užívá třeba čtyři různé přípravky 
se stejnou účinnou látkou, protože se jinak 
jmenují,“ uvedla Krajčová.

Lékárníci se podle ní snaží lékovým in-
terakcím zabránit. „Pokud víme, že vydávaný 
lék má vysoký potenciál způsobit nežádoucí 
interakci, cíleně se pacienta vyptáváme, jaké 
další léky bere. Týká se to řady antidepresiv, 
antiepileptik či třeba statinů,“ sdělila Krajčo-
vá. Zároveň vyzývá pacienty, aby nebezpečí, že 
si předepsané léky spolu „nebudou rozumět“, 
raději konzultovali již v ordinaci lékaře. Po-
kud si totiž někdo lék vyzvedne a na problém 
přijde až později, nemůže již léčivo do lékárny 
vrátit a dostat zpět případný doplatek.

Pozor i na některé potraviny
Léky se mohou podle Krajčové ovlivňovat 

i s řadou potravin, s kořením apod. „Známý 
je příklad grapefruitu či pomela. Tyto citrusy 
zvyšují hladinu některých léčiv, konkrétně již 
zmíněných antidepresiv a antiepileptik. Na-
opak taková třezalka dokáže silně zredukovat 
hladinu hormonální antikoncepce v těle ženy, 
což může – hlavně u nízkohladinné antikon-
cepce – vést až k nechtěnému těhotenství,“ 

připomněla Krajčová. Vliv může mít i alkohol, 
který zvyšuje účinek tlumivých léků, naopak 
mléčné výrobky snižují působení antibiotik.

Výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček 
upozornil, že kromě zdravotních komplikací 
pro pacienta znamená problém lékových in-
terakcí i finanční zátěž pro veřejné zdravot-
nictví, které tak přichází téměř o 850 milionů 
korun za rok. Přitom 72 procentům případů 
nechtěných lékových interakcí by se podle 
Dvořáčka dalo zabránit, kdyby byla důsledná 
elektronická evidence toho, co pacient v dané 
chvíli užívá.

Nežádoucím lékovým interakcím se snaží 
zabránit i česká poradna při AIFP. Na www.
znamsveleky.cz lidé mohou zadat, které léky 
užívají, a do dvou dnů jim odborníci odpovědí, 
zda v kombinaci vidí nějaký problém. „Když 
jsme dotazy spočítali, a je jich již přes 32 tisíc, 
vyšlo nám, že alespoň jednu interakci mezi 
užívanými léky mělo 35 procent tazatelů.

Logickým vysvětlením je, že lidé berou 
léků stále víc. Ukázalo se, že dvacet různých 
druhů léků bere každý padesátý žadatel, který 
se na naši poradnu obrátil,“ uvedl farmaceut 
Petr Průša.                                  Haló noviny, 10. 2. 2017 

Na interakce léků ročně zemře 230 lidí

Fo
to

: Č
TK



TEMPUS MEDICORUM    /  LEDEN 201818

TEMPUS
MEDICORUM

TEMPUS
 KONFERENCE ČLK

Etika a komunikace v medicíně 2017
V roce 2011 Česká lékařská komora založila tradici odborných konferencí k medicínským tématům 
v kontextu lékařské etiky a psychologie, u jejichž příležitosti je vždy vydána stejnojmenná monografi e, do 
které obvykle přispívá více než čtyřicet významných odborníků z různých oborů medicíny, medicínského 
práva, etiky, psychologie a některých dalších oborů. Konference, které každoročně navštíví několik set 
lékařů, se staly respektovanou a žádanou tradicí.

Informovaný souhlas – etické, právní, psychologické a klinické aspekty

Monografi e vydávané u příležitosti kon-
ferencí představují v současné době nej-
ucelenější soubor odborných prací v této 
oblasti. To také ocenil rektor Univerzity 

Karlovy, který hlavním pořadatelům kon-
ferencí a publikací udělil v roce 2017 Cenu 
Bedřicha Hrozného za mimořádný tvůrčí 
počin. Konference Etika a  komunikace 
v medicíně se v současné době staly hlavní 
platformou diskuse k závažným interdis-
ciplinárním tématům v kontextu lékařské 
etiky a psychologie.

Konference 2018: Informovaný 
souhlas – etické, právní, 
psychologické a klinické aspekty

V minulém roce byla jako hlavní tematika 
konference vybrána problematika informo-
vaného souhlasu v jeho etických, právních, 

psychologických a klinických kontextech. 
Téma jako takové se zdá být jednorozměrné 
a nezajímavé. Nicméně již příprava publika-
ce ukázala, že je to přesně naopak. Jedná se 
o bolestivé místo současné medicíny, které je 
často nevhodně chápáno i aplikováno.

Informovaný souhlas se v posledních le-
tech stal jedním z centrálních témat moderní 
medicíny. Z řady důvodů se však z původně 
velmi smysluplného úkonu stal zbytnělý, 
převážně právně administrativní proces, 
který významnou měrou zatěžuje kontakt 
mezi pacientem, lékaři a zdravotníky, aniž by 
významným způsobem naplnil své původní 
poslání.

Rok Téma

2011 Etika a komunikace v medicíně

2012 Eutanazie pro a proti

2013 Lege artis v medicíně

2014 Etické problémy medicíny na prahu 
21. století

2015 Lékař a pacient v moderní medicíně

2016 Kontroverze současné medicíny

2017 Informovaný souhlas v klinické praxi
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Z orientačního výzkumu Psychiatrické 
kliniky 1. lékařské fakulty provedeného pro 
účely této publikace u 200 ambulantních 
pacientů různých somatických oborů ve 
věkovém rozpětí 20–65 let vyplynulo, že 
více než 78 % pacientů pojem „informovaný 
souhlas“ vůbec nezná a nebylo si vědomo, 
že by kdy něco takového dostali. Při bližším 
vysvětlení 73 % respondentů se domnívalo, 
že se jedná o právní nástroj ochrany lékaře. 
Dalších 30 % respondentů vůbec nevědě-
lo, k čemu daný úkon slouží, 7 % pacientů  
odpovědělo, že je to pravděpodobně proto, 
aby byli lépe informováni o svém nemoc-
nění.

V orientačním výzkumu mezi 70 lékaři 
různých oborů, sloužících v ambulantních 
i lůžkových zařízeních, 95,7 % lékařů na 
otázku, jaký je význam informovaného 
souhlasu, uvedlo, že souhlas praktikovaný 
v současné podobě představuje nadměrnou 
administrativní zátěž, která pouze omezuje 
možnost jejich reálného kontaktu s pacien-
tem, a zároveň obvykle vyjadřovali domněn-
ku, že podepsaný informovaný souhlas jim 
podstatnou právní ochranu nezajistí. Pouze 
3 lékaři z uvedeného počtu uvedli, že sou-
časnou aplikaci informovaného souhlasu 
chápou a považují ji za důležitou. Zároveň 
však všichni lékaři z uvedeného souboru 
uvedli, že informovat pacienta o jeho stavu 
a plánovaných úkonech považují za velmi 
důležité a obvykle toto provádějí prostřed-
nictvím rozhovoru s pacientem.

Uvedená zjištění jsou poměrně znepoko-
jivá a přesvědčivě ilustrují skutečnost, kde 
se ocitl tolik proklamovaný vztah pacient–
lékař skrze přebujelou administraci konci-

povanou autory nedotčenými zdravotnickou 
praxí. Množící se konkrétní námitky proti 
dosavadní praxi informovaného souhlasu 
ze strany zdravotnického personálu vytvá-
ří prostor k zásadní revizi stávající praxe, 
která se jeví být neudržitelnou. Nejde při-
tom o změnu zákona, ten vychází z Úmluvy 
o lidských právech a biomedicíně, kterou je 
Česká republika vázána, ale spíše o změnu 
dosavadní praxe při získávání informova-
ného souhlasu v klinické praxi.

Přestože k tématu informovaného sou-
hlasu existuje poměrně rozsáhlá literatura, 
problémy s ním spojené v běžné klinické 
praxi jsou značné. Způsob realizace infor-
movaného souhlasu se v řadě případů stal 
skutečně pouhým administrativním úko-
nem, který se zcela vzdálil svému původ-

nímu účelu a významu. Konference a s ní 
spojená publikace shrnuje problematiku 
informovaného souhlasu v nejširších kon-
textech – etických, právních, psychologic-
kých a klinických. Zaměřuje se nejen na 
obecná etická a právní témata, ale rozebírá 
též oborová specifika informovaného sou-
hlasu v řadě oborů medicíny nebo se věnuje 
konkrétním tématům v praktické rovině – 
např. informovaný souhlas u dětí, seniorů, 
osob s poruchami smyslů atp. Předkládaná 
publikace představuje v současné době nej-
ucelenější dílo k tomuto závažnému tématu 
a je určena nejen pro lékaře a zdravotníky, 
ale též pro představitele dalších příbuzných 
oborů.

Konference mezi účastníky vyvolala vel-
ký ohlas i potřebu věnovat se problematice 
způsobu realizace informovaného souhlasu 
v klinické praxi.

Konference, stejně jako každý rok, 
proběhla pod záštitou rektora Univerzity 
Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., 
děkana 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. 
Aleksi Šeda, DrSc., a prezidenta ČLK MUDr. 
Milana Kubka. Na konferenci vystoupili tito 
odborníci s uvedenými tématy:
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovco-
vá, CSc.: Informovaný souhlas: proč, jak 
a co dál?
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.: O člo-
věčím významu informovaného souhlasu
JUDr. Jan Mach: Informovaný souhlas – 
nutné zlo, nebo právo pacienta a ochrana 
lékaře?
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.: Jak 
přínosné by bylo zrušení vedoucí úlohy ně-
kterých informovaných souhlasů
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MUDr. Radkin Honzák, CSc.: Nocebo efekt; 
patofyziologie a klinika
prof. Pavel Hamet, OQ, MD, Ph.D., FRCP, 
FAHA, FCAHS: Specifi ka informovaného 
souhlasu ve vědě a výzkumu – nová role v lid-
ské genetice
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.: In-
formovaný souhlas v intenzivní medicíně 
a v intenzivní péči
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.: Spe-
cifi ka informovaného souhlasu v gynekologii 
a porodnictví
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.: Interkulturní 
aspekty informovaného souhlasu
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.: Speci-
fi ka informovaného souhlasu ve stomatologii
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.: Informovaný 
souhlas v plastické chirurgii
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.: Specifi ka in-
formovaného souhlasu v akutní péči v terénu

Dále uvádíme zajímavé názory a postoje 
přednášejících konference a autorů publi-
kace.

Prof. PhDr. et RNDr. Helena 
Haškovcová, CSc.

Smyslem institutu informovaného sou-
hlasu byla otevřená a funkční spolupráce lé-
kařů a poučených pacientů. Praxe však uka-
zuje i na jeho negativa. Informovaný souhlas, 
zejména v písemné a mimořádně podrobné 
formě, reprezentuje strategii „pravda a nic 
než pravda“. Ovšem pravda, která postrádá 
naději, je špatná, protože může ublížit a vět-
šinou skutečně ubližuje. Každý nemocný, 

zejména v případě vážné, a dokonce i nevy-
léčitelné nemoci, potřebuje mít naději. Buď 
reálnou (tedy na uzdravení), nebo částečně 
reálnou (na zlepšení své situace). U umírají-
cích má své nezanedbatelné místo iracionální 
naděje, která je velmi niterná a také zaslu-
huje naši pozornost. Aktuálně není snadné 
předvídat, jak se bude vztah lékařů a paci-
entů dále vyvíjet. Je však nepochybné, že se 
současným stavem věcí nejsou spokojeni ani 
lékaři, ani pacienti. Možná že nakonec bude 
vhodné omezit nadměrné množství pravidel, 
která nelze uplatnit vždy a všude, aniž by byl 
poškozen pacient nebo ohrožen lékař. Zbý-
vá doplnit, že základní rámec vzájemného 
setkávání lékařů a pacientů, tedy Úmluva 
o biomedicíně, může být jako zcela dostatečný 
zachován. „Podrobnosti“ z ní vyplývající jsou 
však v našich rukách, protože zdravotnická 
legislativa je nadále v kompetenci národních 
států. Ostatně jak případně změnit stávající 
a nezřídka neutěšený stav týkající se infor-
movaných souhlasů, je patrně hlavní ambicí 
následujících příspěvků odborníků. 

JUDr. Jan Mach

Přetížení zdravotnických pracovníků ad-
ministrativou považuji za maligní. Na druhé 
straně, pokud jde o písemné dokumentování 
toho, že pacient byl náležitě informován a vy-
slovil souhlas s lékařským zákrokem nebo 
zdravotními službami, podle mého názoru 
rozhodně nepatří mezi zbytečnou adminis-
trativu. Naopak, dobře zpracovaný písemný 
informovaný souhlas podepsaný pacientem 
chrání poskytovatele zdravotní služby před 
žalobami, že pacientova práva byla porušena, 
protože neobdržel informace, na které měl 
právo, přičemž právě tato žalobní tvrzení 
jsou v poslední době velmi častá. Nezbývá 
než citovat mého velkého učitele v advokacii, 
který zdůrazňoval, že: „Papír není hůl, ale 
přesto se lze o něj opřít.“ 

 KONFERENCE ČLK
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Doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Pacienti lékařům chtějí a potřebují důvě-
řovat a ve většině případů chtějí udělat jedno 
základní a úlevné rozhodnutí – „rozhodnout 
se, že rozhoduje lékař, kterému plně důvěřu-
jí“. A v tomto ohledu je největším úkolem lé-
kaře vzbudit u pacienta důvěru. To lze ovšem 
pouze tak, že s ním bude komunikovat. Lékař, 
který s pacientem dobře komunikuje, u něj 
vyvolá důvěru a pacient naplní svou potřebu 
autonomie, takže učiní rozhodnutí přenechat 
rozhodování na lékaři.

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Řešení současné neutěšené situace s po-
užíváním IS by spočívalo ve zjednodušení 
procesu, a to jak pro zdravotníky, tak pro 
pacienty. Princip spočívá v tom, že by každý 
pacient v ambulantním nebo v nemocničním 
zařízení nejprve obdržel návod, kde pro sebe 
potřebné informace nalezne. Využily by se při 
tom všechny v dnešní době dostupné technic-
ké IT možnosti s tím, že by (vedle internetu, 
využití mobilů apod.) byla vždy možnost po-
užít i tištěnou verzi, kterou by bylo povinno 
pracoviště obstarat a nabídnout k použití. 

Poté, co by se pacient s problematikou se-
známil, by signoval pouze jediný, základní 
formulář IS, kde by potvrzoval, že celé věci 
rozumí, a že mu lékař odpověděl na všechny 
doplňující dotazy. Tím by se upřednostnila 
dnes již se vytrácející komunikace pacienta 
s lékařem.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 

Informovaný souhlas je asi jen pomoc-
ným formálním nástrojem pro případný 
právní konflikt mezi lékařem a pacientem, 
když se něco nezdaří nebo když se pacien-
tovi zdá, že se něco nezdařilo. Vztah mezi 
lékařem a pacientem je však mnohem sub-
tilnější, hlubší i proměnlivější, než aby mohl 
být zdokumentován ve víru dění pouhým 
podpisem pod dílčím textem na formátu A4. 
Ve finále slouží jedněm právníkům na stra-
ně stěžovatele i jiným právníkům na straně 
obviněné, zda nevznikla mezera v procesu 
udělení informovaného souhlasu, přičemž 
samotný průšvih to stejně neřeší. Poškození 
je poškozením, zaviněné nebo nezaviněné, 
falešné nařčení se musí vyvrátit zajisté jinak 
než informovaným souhlasem, z poškození 
nevyviní pachatele ani informovaný souhlas 
oběti. 

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
České informované souhlasy připravené 

jednotlivými pracovišti se snaží upozor-
nit detailně na všechny možné komplika-
ce. V případě, že však dojde k takové, na 
niž tvůrci souhlasu nevzpomenuli, může 
to být pro advokáta, který zastupuje paci-
enta, velmi výhodné… Informace má být 
v rovině obecné, ale nemocný má možnost 
se na cokoliv v  ústním pohovoru zeptat. 
Souhlas končí větou: „Nemocný neměl již 
další dotazy.“ Tím je dáno to, že všechny 

jeho otázky byly zodpovězeny. Málo si uvě-
domujeme, že aplikaci každého léku by měl 
předcházet informovaný souhlas pacienta 
s jeho možnými vedlejšími účinky. Možná 
v ambulantní sféře si má přečíst příbalový 
leták. Jaká je praxe v nemocnicích? Oprav-
du s každým podaným antibiotikem sestra 
před jeho aplikací vysvětluje jeho možné 
nežádoucí účinky?

Prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Zákonodárci schválili „vedoucí úlohu 
informovaných souhlasů“ a právníci se vy-
smějí naivitě návrhu na zrušení některých, 
protože to jinak přece nejde. V pracovně 
u čistého stolu s vonící kávou je to jasné 
a logické. Souhlasy mají i jinde a je to dle 
platné legislativy správné, tak jaký je etický 
problém. Takto by asi odpověděl právník 
nebo člen nemocničních či etických komisí. 
Etické komise by měly sledovat raději studie, 
aby se nestalo, že se v rámci výzkumu slibuje 
něco, co není možné, jak bylo patrné z jedné 
reportáže. Etické komise by také ale měly 
činit a reagovat na negativní jevy končící 
zabarikádováním vztahu nemocný–zdra-
votník formalismem.

 KONFERENCE ČLK
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Komora členem Světové lékařské asociace (WMA)
Česká lékařská komora byla 14. 10. 2017 na plenárním zasedání v  Chicagu přijata za řádného člena organizace 
World Medical Association (WMA), která sdružuje nejreprezentativnější nevládní lékařské organizace z celkem 
115 zemí světa.

Světová lékařská asociace (WMA) byla 
založena 17. 9. 1947 v Paříži. Mezi 27 za-
kládajícími organizacemi byla též Ústřed-
ní jednota českých lékařů, zrušená v roce 
1948. Českou republiku následně mno-
ho let v této organizaci zastupovala ČLS 
JEP. Vzhledem k tomu, že členem WMA 
může být z každé země pouze jediná orga-
nizace, zůstal pro ČLK k dispozici pouhý 
status pozorovatele, a  to bez ohledu na 
skutečnost, že s ohledem na počet členů 
je lékařská komora reprezentativnějším 
zástupcem lékařů z ČR než lékařská spo-
lečnost.

Česká lékařská společnost JEP své člen-
ství ve WMA v letošním roce ukončila. 

Po jednáních prezidenta ČLK s generál-
ním sekretářem WMA Dr. Kloiberem podala 
komora ofi ciální přihlášku do Světové lékař-
ské asociace a 14. 10. 2017 byla na plenárním 
zasedání v  Chicagu přijata za řádného člena 
organizace. 

Členství ve WMA po boku ostatních lékař-
ských komor a asociací je pro ČLK nejenom 
otázkou prestiže, ale členství v této největší 
světové lékařské organizaci představuje pro 
ČLK také důležitý zdroj informací a možnost, 
jak ovlivňovat některá rozhodnutí přijímaná 

na mezinárodní úrovni a závazná i pro české 
lékaře a lékařky.

Plenárního zasedání World Medical 
Association v Chicagu se ve dnech 11.–14. 10. 
2017 za ČLK účastnil prezident Milan Kubek.

Zprávu o činnosti WMA za uplynulý rok 
přednesl prezident Dr. Ketan Desai. Funkci 
prezidenta WMA po složení inauguračního 
slibu převzal pro rok 2017/2018 dříve zvolený 
Dr. Yoshitake Yokokura, prezident Japonské 

lékařské asociace. Dr. Leonid Eidelman, býva-
lý prezident Izraelské lékařské asociace, byl 
zvolen prezidentem WMA pro rok 2018/2019.

Vedle několika dalších rezolucí a revi-
zí některých starších dokumentů schválili 
účastníci plenárního zasedání také rezoluci 
na podporu protestujících polských lékařů. 
Nejdůležitějším dokumentem je však bez 
pochyby revidovaná Ženevská deklarace – 
lékařský slib.                                                       Redakce

Prezident WMA Dr. Yoshitake Yokokura
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WMA Declaration of Geneva(WMA)

AS A MEMBER OF THE MEDICAL PROFESSION:
I SOLEMNLY PLEDGE to dedicate my life to the service  

of humanity;
THE HEALTH AND WELL-BEING OF MY PATIENT will be my 

first consideration;
I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my patient;

I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life;
I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, 
creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, 
sexual orientation, social standing or any other factor to interve-

ne between my duty and my patient;
I WILL RESPECT the secrets that are confided in me, even after 

the patient has died;
I WILL PRACTISE my profession with conscience and dignity 

and in accordance with good medical practice;
I WILL FOSTER the honour and noble traditions of the medical 

profession;
I WILL GIVE to my teachers, colleagues, and students the respect 

and gratitude that is their due;
I WILL SHARE my medical knowledge for the benefit of the pati-

ent and the advancement of healthcare;
I WILL ATTEND TO my own health, well-being, and abilities in 

order to provide care of the highest standard;
I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human rights 

and civil liberties, even under threat;
I MAKE THESE PROMISES solemnly, freely, and upon my honour. 

JAKO PŘÍSLUŠNÍK LÉKAŘSKÉHO STAVU:
Slavnostně slibuji, že svůj život zasvětím službě  

lidstvu.
Zdraví a prospěch mého pacienta budou pro mne vždy na 

prvním místě.
Budu respektovat svobodnou vůli a lidskou důstojnost svého 

pacienta.
Budu zachovávat nejvyšší respekt k lidskému životu.

Nedopustím, aby věk, nemoc nebo postižení, víra, etnický 
původ, pohlaví, národnost, politická příslušnost, rasa, sexuální 
orientace, sociální postavení nebo jakýkoli jiný faktor jakkoliv 

ovlivňoval plnění mých povinností vůči pacientům.
Budu chránit svěřená tajemství, a to i po smrti pacienta.

Budu vykonávat své povolání svědomitě a důstojně v souladu 
se správnou lékařskou praxí.

Budu podporovat čest a vznešené tradice lékařské profese.
Budu se chovat ke svým učitelům, kolegům i studentům s úctou 

a vděčností, které jim náleží.
Budu sdílet své lékařské znalosti ve prospěch pacientů a pro 

rozvoj zdravotní péče.
Budu pečovat o své vlastní zdraví, pohodu a rozvoj svých schop-

ností tak, abych mohl poskytovat lékařskou péči na nejvyšší 
úrovni. 

Neužiji své lékařské znalosti k porušování lidských práv a ob-
čanských svobod, a to ani pokud bych k tomu byl nucen.

Toto slibuji slavnostně, svobodně a na svou čest.

Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical Association, Geneva, Switzerland, September 1948 and amended by the 22nd World Me-
dical Assembly, Sydney, Australia, August 1968 and the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983 and the 46th WMA General Assembly, 
Stockholm, Sweden, September 1994 and editorially revised by the 170th WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2005 and the 173rd WMA 
Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006 and amended by the 68th WMA General Assembly, Chicago, United States, October 2017
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Setkání prezidentů profesních komor
Profesní komory vyzývají budoucího premiéra ke schůzce a varují 
před neúměrným nárůstem administrativy.
Tradiční každoroční setkání prezidentů profesních komor zřízených zákonem, tedy České advokátní 
komory, České komory architektů, České lékárnické komory, České lékařské komory, České stomatologické 
komory, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Exekutorské komory ČR, 
Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, Notářské komory ČR 
a České komory patentových zástupců ČR, proběhlo ve středu 29. listopadu 2017.

Mezi hlavní výstupy ze setkání patř ila 
výzva budoucímu premiérovi ke společnému 
setkání se zástupci všech profesních organi-
zací, varování před neúměrným nárůstem 
administrativy, který se negativně  dotýká 
vě tšiny komor i  tzv. svobodných profesí, 
a vznik mezikomorové koordinační skupi-
ny, jejímž základním úkolem bude vzájemné 
předávání informací a koordinace diskuse 
a  připomínek k  aktuálním legislativním 
změnám.

K  těmto tématům vydali prezidenti 
a předsedové profesních komor následující 
prohlášení.

Společ né prohlášení př edstavitelů  
profesních komor

Př edstavitelé profesních komor žádají 
budoucího předsedu vlády České republiky 
o společné jednání se zástupci všech ze zá-
kona zřízených komor v nejbližším možném 
termínu po jeho jmenování.

Prezidenti a předsedové profesních ko-
mor dále varují před neúměrným nárůstem 
administrativy (především EET a směrnice 
GDPR), který se negativně  dotýká vě tšiny 
svobodných povolání. Zatěžování adminis-
trativními činnostmi nezlepšuje odbornou 

kvalitu, ale naopak vede k situacím, kdy se 
administrativě odborníci musí věnovat na 
úkor své profese. 

Komory vyzývají zákonodárce, aby je vní-
mali jako garanty plnění specifi ckých odbor-
ných činností pro stát. Zároveň apelují na vládu 
České republiky i zástupce České republiky 
v Evropské komisi, aby zvažovali dopad jed-
notlivých nařízení na chod českého hospodář-
ství a pokusili se zabránit přijímání takových 

legislativních norem, 
které ve svém důsledku 
znamenají nebo by mohly 
znamenat pokles kvality 
výkonu svobodných po-
volání kvůli neúměrné 
administrativní zátěži.

Představitelé komor 
se shodli na potřebě ko-
ordinovat své kroky v le-
gislativě, která se týká 
více profesí, a k tomuto 
účelu zřídí společnou 
pracovní skupinu.

Česká advokátní komora, 
JUDr. Vladimír Jirousek, předseda 

Česká komora architektů, 
Ing. arch. Ivan Plicka CSc., předseda

Česká lékárnická komora, 
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident 

Česká lékářská komora, 
MUDr. Milan Kubek, prezident

Česká stomatologická komora, 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 
prezident 

ČKAIT, Ing. Pavel Křeček, předseda
Exekutorská komora ČR, 
Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka 

Komora auditorů ČR, 
Ing. Irena Liškařová, prezidentka 

Komora daňových poradců ČR, 
Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka 

Komora veterinárních lékařů ČR, 
MVDr. Karel Daniel, prezident
Notářská komora, 
Mgr. Radim Neubauer, prezident 

Komora patentových zástupců ČR, 
Ing. František Kania, předsedaFo
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Setkání prezidentů profesních komor

Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK

Pozor na platnost Diplomu  
celoživotního vzdělávání ČLK

Na základě dohody s  komorou bude 
i v roce 2018 Všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna bonifikovat lékaře plnící podmínky 
celoživotního vzdělávání ČLK, a to v seg-
mentu ambulantních specialistů, ambu-
lantních gynekologů a praktických léka-
řů. Pravidla pro přiznání této bonifikace 
zůstanou i v roce 2018 stejná jako dosud, 
to znamená, že pojišťovna uplatní bonifi-
kace u poskytovatelů, kde nejméně 50 % 
lékařů má platný Diplom celoživotního 
vzdělávání ČLK.

ČLK v souladu s dohodou tak jako v loň-

ském roce předala VZP seznam držitelů 
platných Diplomů celoživotního vzdělávání 
ke dni 15. 12. 2017. Lékaři, kteří jsou k to-
muto datu držiteli Diplomu celoživotního 
vzdělávání platného po celý rok 2018, se 
tedy nemusí o nic starat.   

Lékaři, kterým platnost Diplomu 
končí nebo již skončila koncem roku 
2017, si musí zažádat o  jeho obnovu 
v kanceláři svého OS ČLK po předlo-
žení potvrzení o  získání potřebného 
množství kreditů. Pozor, těchto lékařů 
jsou stovky! Ve vlastním zájmu si tedy pře-

kontrolujte platnost svého Diplomu. Pokud 
není platný, nic není ztraceno. ČLK vyjed-
nala, že VZP zohlední Diplomy dodané 
až do 28. 2. 2018. V takovém případě 
však musí lékař pojišťovně platnost Di-
plomu doložit individuálně.

Jménem ČLK jsem oslovil rovněž ostat-
ní zdravotní pojišťovny s výzvou, abychom 
jednali o  tzv. úhradových dodatcích ke 
smlouvám pro rok 2018. Jedním z našich 
návrhů jsou samozřejmě rovněž bonifikace 
za celoživotní vzdělávání.                                                    

Milan Kubek
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Tak jako každým rokem touto dobou je součástí vydání Tempus medicorum i formulář plné moci pro 
Českou lékařskou komoru – o. s. Ač většina lékařů-smluvních poskytovatelů zdravotních služeb je 
s významem plných mocí a dohodovacích řízení, pro jejichž účely jsou vystavovány, obeznámena, někteří 
poskytovatelé stále ještě význam svého hlasu v rámci vyjednávání v dohodovacím řízení podceňují nebo 
si tento zcela neuvědomují. 

Plné moci pro dohodovací řízení v roce 2018

To je ovšem chyba, neboť právě uděle-
ním plné moci ČLK – o. s. jako účastníkovi 
dohodovacího řízení poskytovatelé získáva-
jí možnost sami aktivně ovlivňovat průběh 
a výsledky dohodovacích řízení, k nimž se 
tato plná moc vztahuje a na jejichž základě 
bude v bezprostřední budoucnosti docházet 
nejen k určení konkrétní výše úhrady jejich 
práce z prostředků veřejného zdravotního po-
jištění, ale i k defi nování obsahu jejich smluv 
se zdravotními pojišťovnami o poskytování 
a úhradě hrazených služeb.

V této souvislosti je na místě zvlášť zdů-
raznit, že zatímco zásadní význam plných 
mocí pro dohodovací řízení o hodnotě bodu 

a výši úhrad zdravotních služeb hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění, včetně 
regulačních omezení, je i z povahy věci dán 
konstantně, bude v nejbližší době mimořádně 
nabývat na významu právě i udělení plných 
mocí pro účely zastupování poskytovatelů 
v jednáních o rámcové podobě jejich nových, 
resp. obnovovaných, smluv se zdravotními 
pojišťovnami.

Je nepochybně zájmem všech smluv-
ních poskytovatelů zdravotních služeb, aby 
je v dohodovacích řízeních i v příštím roce 
zastupovalo to zájmové sdružení (spolek), 
které bude dostatečně nezávislé a silné, aby 
pro ně vyjednalo co nejvýhodnější smluvní 

i úhradové podmínky. Proto nezbývá než opa-
kovaně apelovat na všechny lékaře-smluvní 
poskytovatele zdravotních služeb, aby svůj 
hlas v dohodovacím řízení nenechali pro-
padnout, a pokud tak již neučinili, dali jej 
prostřednictvím své plné moci ČLK – o. s., 
tedy sdružení, které bylo založeno jejich vlast-
ní profesní organizací za jediným účelem, 
hájit co nejlépe své členy a jejich zájmy v do-
hodovacích řízeních dle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění.

Za váš hlas v dohodovacím řízení děku-
jeme!

MUDr. Milan Kubek,

prezident ČLK

Ad memoriam, honorabilis doc. MUDr. Václav Fessl, CSc. 
Se zpožděním jsme se dozvěděli, že dne 15. 11. 2016 zemřel doc. MUDr. Václav 

Fessl, CSc., emeritní přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN v Plzni, 
člen Čestné rady ČLK. 

Docent Fessl byl lékařem neobyčejného postřehu, velké odborné a lidské zkušenos-
ti, zvláště v mezních situacích života, který uměl vnímat souvislosti a detaily, jež jsou 
při posuzování jakékoliv činnosti, nejen disciplinární, tak užitečné. Jak často nás jeho 
věta „Přátelé, zkusme se na to podívat jinak“ uchránila od nesprávných rozhodnutí v na 
první pohled zdánlivě jasných kauzách. Docent Fessl pracoval v Čestné radě ČLK od 
roku 1996 do roku 2003, tedy po dvě funkční období. Své případy měl vždy neobyčejně 
pečlivě připraveny a po celou dobu své práce v Čestné radě ČLK nevynechal téměř jediné 
zasedání. Byl prvním z plejády doyenů ČR ČLK a práce s ním nám všem přinášela mnoho 
odborných znalostí a radosti. 

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., 

předseda Čestné rady ČLK

EET od března u lékařů nebude
Zavedení elektronické evidence tržeb 

pro soukromé lékaře a některé další ka-
tegorie podnikatelů zrušil Ústavní soud. 
Nebude-li přijat do 28. února 2018 nový 
zákon (což je s ohledem na složitost legis-
lativního procesu nepravděpodobné), není 

třeba EET v lékařských ordinacích zavádět. 
V současné době je tedy zavádění EET u lé-
kařů předčasné a patrně zbytečné. 

Soukromí lékaři na rozdíl od jiných sku-
pin podnikatelů poctivě platí daně odjakži-
va. Naše příjmy od zdravotních pojišťoven 

jsou registrované již dávno. Komora bude 
i nadále požadovat výjimku z povinnosti 
EET pro soukromé lékaře – poskytovatele 
zdravotních služeb, jejichž hotovostní pří-
jmy jsou zanedbatelné. U většiny lékařů 
nemá EET žádný význam.               Milan Kubek

JIŽ NYNÍ JE TŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST

P L N Á  M O C

V                                                          dne:

aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
–    

–     

•   

•   skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

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

•   skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnos-
tických služeb 

(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

-
hu úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem  
č. 48/1997 Sb.

-

rozsahu tohoto zmocnění. 
-

zmocnitel.

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

zde odstřihněte

Pozn.: IČZ, IČP jsou fakultativními údaji, na jejichž základě ČLK – o.s. získává 

Nevyplnění těchto údajů neza-
kládá neplatnost plné moci. 

1. IČZ – identifikační číslo zařízení, nebo části zařízení: jednoznačný  

Číslo přiděluje vždy místně příslušná okresní pojišťovna VZP ČR na základě 
žádosti té zdravotní pojišťovny, která první uzavře smlouvu o poskytování  

2. IČP – identifikační číslo pracoviště: jednoznačný osmimístný číselný kód ve 
 

zdravotnické pracoviště poskytovatele nebo části poskytovatele, případně  
-

nu smlouvu pouze na preskripci léčivých přípravků pro rodinné příslušníky.  
Potvrzuje jej vždy místně příslušná okresní pojišťovna VZP ČR. 

Zmocnitel (podpis a razítko)

řízení o úhradách zdravotních služeb pro rok 
2019, se rozhoduje již nyní.

•   Chcete, aby vaše ekonomické zájmy hájilo 
-

•  Jste soukromým lékařem – ambulantním spe-
cialistou, gynekologem, praktickým lékařem 
nebo provozujete vlastní laboratoř či radiodi-
agnostické pracoviště?

•  -
votních pojišťoven, které zneužívají nejednot-

nost nás lékařů? 
-
-

šlete plnou moc pro ČLK – o.s., abychom 

vaše oprávněné zájmy.

ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří 
svoji plnou moc ČLK – o.s. udělili již dříve.
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Proběhlo školení nového registru ČLK
Školení nového registru ČLK, který v dohledné budoucnosti plně nahradí původní registr členů ČLK, 
proběhlo 20.–22. 11. 2017 v olomouckém vzdělávacím centru. Školení se zúčastnila převážná část 
okresních sdružení ČLK, která spadají pod lektorku Petru Studenou z olomoucké kanceláře ČLK, kterou 
doplnil i zástupce tvůrce nového registru ČLK Ing. Lubomír Noga, Ph.D., MBA, z fi rmy ISSA CZECH s.r.o. 

Posluchači si vyslechli informace o ky-
bernetické bezpečnosti, o nakládání s údaji 
v elektronické podobě a základní informa-
ce i z oblasti nového nařízení, které stanoví 
podmínky ochrany osobních údajů (GDPR). 
Školení bylo zaměřeno především na sezná-
mení se s novým prostředím registru čle-
nů ČLK, které nejen odpovídá moderním 
trendům, ale především reaguje na potřeby 
nových bezpečnostních standardů a rovněž 
refl ektuje změny v souvislosti s problemati-
kou GDPR. Uživatelé měli možnost vyzkoušet 
si základní funkce nového registru a novinky 
z oblasti ovládání. Současně byla vysvětlena 
i nová architektura tohoto systému a podrob-
ně popsána funkčnost jednotlivých agend 
a způsob práce s novým registrem. Školení 
bylo zakončeno možností individuálně si vy-
zkoušet vzorové příklady, které odpovídají 
práci okresních sdružení v současném regis-
tru. Taktéž bylo zájemcům umožněno získat 
přístup do testovací verze nového registru. 

Nový registr ČLK bude spuštěn v lednu 
2018 za současného zachování původního 
systému, neboť specifi kum některých agend 
vyžaduje delší časový rozsah jak pro samot-
nou realizaci několika zbývajících agend, tak 
pro přechod uživatelů na nový systém, aby ne-
byl žádným způsobem narušen chod komory.

Školení poskytlo uživatelům přehled 
základních funkcionalit a po spuštění v led-
nu 2018 budou moci uživatele synchronně 
pracovat v novém a případně i v původním 

registru, který bude postupně zcela novým 
systémem nahrazen.

V  budoucnu lze předpokládat školení 
nové agendy stížností, která patří k jedné 
z nejdůležitějších oblastí a zřejmě i modu-
lu datové schránky, abychom i nadále byli 
schopni plnit povinnosti ve vztahu ke státní 
správě, státním a správním orgánům, soudům 
a dalším.

Uživatelům bude i nadále k dispozici je-
jich výše uvedený školitel ČLK s ohledem na 
místo, kde školení absolvovali.

Druhá část školení proběhla ve dnech 
4.–6. 12. 2017 v Praze pod vedením lektor-
ky Mgr. Romany Vlčkové, opět za účasti 
Ing. Nogy, kdy se proškolila druhá část okres-
ních a obvodních sdružení ČLK.

Mgr. Daniel Valášek, ředitel kanceláře ČLK Olomouc 
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SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK

Férové pracoviště začíná sbírat 
vaše první reakce
V minulých dnech spustila naše Sekce mladých lékařů ČLK dlouho avizovaný projekt Férové pracoviště. 
O co se jedná? Chceme vytvořit jednoduchý přehled pracovních podmínek co největšího počtu pracovišť 
v rámci celé České republiky pomocí uživatelských recenzí samotných lékařů. Tyto recenze jsou na jednu 
stranu ověřené, ale zároveň anonymizované, aby se žádný z uživatelů nemusel obávat případného postihu.

Kvalita a přístup pracovišť k zaměstnan-
cům se totiž zásadně liší a prvním krokem ke 
zlepšení situace pro nás všechny je jedno-
značně zvýšení všeobecné informovanosti. 
Odkaz pro vstup do formuláře vám byl zaslán 
pomocí České lékařské komory na osobní 
e-mailový kontakt. Pokud by se tak nestalo, 
najdete ho na našem Facebooku nebo se, pro-
sím, obraťte přímo na nás – sekcemladychle-
karuclk@gmail.com, rádi vám pomůžeme 
s jakýmkoli dotazem.

Toto celorepublikové srovnání bude slou-
žit všem, kteří chtějí pracovat v důstojných 
podmínkách a hledají ty nejlepší příležitos-
ti ve svých oborech. Čím vyšší bude zájem 
o tento pilotní projekt, tím rychleji se pustí-
me do dalšího vývoje a budeme ho postupně 
vylepšovat.

Férové pracoviště a vůbec celá činnost 
naší sekce se od začátku nese v pozitivním 

duchu. Pomocí hodnocení chceme podpořit 
ty zaměstnavatele, kteří berou péči o mla-
dé lékaře a jejich vzdělávání zodpovědně. 
Ostatním pak konkrétní hodnocení v ně-
kolika oblastech pomůže jasně definovat 
oblasti, které je dobré zlepšit, protože jsou 

ze strany mladých lékařů hodnoceny jako 
významné.

Výsledky budou zcela jednoduše interpre-
tovatelné. Každé pracoviště obdrží v našem 
systému výsledné bodové hodnocení na zá-
kladě průměru 17 kritérií, která pokrývají celé 
spektrum jednotlivých dílčích otázek. Seznam 
těchto otázek naleznete pod článkem a jsou 
vždy hodnoceny na škále od 1 do 5 možných 
bodů. Výsledky budou vždy transparentní 
a všem volně přístupné.

Celá naše snaha navazuje na téma vztahu 
školitele a školence, kterému se dlouhodobě 
věnujeme a považujeme ho za základní pro 
budoucnost našeho zdravotnictví. Předem vám 
moc děkujeme za účast v projektu Férového 
pracoviště a věříme, že tímto krokem můžeme 
postupně posouvat celou situaci dopředu. 

MUDr. Monika Hilšerová,

předsedkyně Sekce mladých lékařů ČLK

SE
KCE MLADÝCH LÉKAŘŮ

 

Č
ESKÉ LÉK AŘSKÉ KOM

O
RY

1.  Poskytuje mi pracoviště již od začátku 
konkrétní vzdělávací plán včetně sezna-
mu školitelů a harmonogramu stáží i na 
ostatních akreditovaných pracovištích, 
které jsou pro můj vzdělávací program 
nezbytné? Znám dopředu financování 
veškerých stáží?

2.  Umožňuje mé pracoviště maximálně 
efektivní postup k atestaci? Neklade 
školencům do cesty zbytečné překážky?

3.  Je lékařům na mém pracovišti nabízen 
nižší úvazek než 1,0, i když o to sami 
nemají zájem?

4.  Je Ph.D. studium podmínkou k přijetí do 
pracovního poměru?

5.  Připadají na jednoho atestovaného školi-
tele na pracovišti maximálně tři školenci, 
z nichž dva jsou již po absolvování zá-
kladního kmene?

6.  Je na mém pracovišti při výkonu povolání 
neatestovaný lékař v rámci základního 
kmene pod přímým dohledem atesto-
vaného lékaře a v rámci specializační 
přípravy je pak atestovaný lékař školenci 
vždy dostupný pro konzultace na tele-
fonu a do 15 minut též fyzicky?

7.  Jak je na tom mé pracoviště s akredi- 
tací?

8.  Nutí mě pracoviště přistoupit na nevý-
hodné zavazující dohody?

9.  Jak je finančně ohodnocena má práce?
10.  Dbá pracoviště na to, aby bylo povinné 

minimum výkonů k atestaci spravedlivě 
rozdělováno mezi všechny lékaře?

11.  Umožňuje pracoviště lékařům absol-
vovat povinné kurzy v plném rozsahu 
a dopředu je informuje o způsobu jejich 
financování?

12.  Dbá pracoviště na odpočinek lékařů po 
službě?

13.  Umožňuje pracoviště skloubit svým za-
městnancům pracovní a rodičovské po-
vinnosti? Je možné, aby rodiče pracovali 
na zkrácený úvazek?

14.  Jak je na tom pracoviště s počtem přes-
časových hodin?

15.  Krátí pracoviště délku stáží kvalitativně 
či kvantitativně?

16.  Má pracoviště jasně a srozumitelně de-
finované vnitřní směrnice a postupy?

17.  Jaká je aktivita pracoviště v budování 
podmínek vlastních motivačních pro-
gramů? Vytváří aktivně podmínky na-
příklad pro rezidenční místa nebo se 
věnuje podpoře mladých lékařů jinou 
formou?

Sekce mladých lékařů ČLK

SEDMNÁCT KRITÉRIÍ FÉROVÉHO PRACOVIŠTĚ
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Jak reagovat na agresivitu
Zdravotníci se stále setkávají s projevy agresivního jednání či vyhrožování. Jak reagovat, je dílem otázka 
psychologická a dílem otázka právní. Zaměřujeme se na právní pohled na tento problém.

Vyšší trestní sazba za trestné činy 
proti zdravotníkům ve službě

Je nutno uznat, že nebýt iniciativy České 
lékařské komory, nikoho by ani nenapadlo 
zakotvit do trestního zákoníku vyšší trestní 
sazby za některé trestné činy proti zdravotní-
kům. Podařilo se prosadit, že za vraždu, ublí-
žení na zdraví nebo nebezpečné vyhrožování 
zdravotníkovi ve službě stanoví trestní záko-
ník účinný od 1. 1. 2010 stejně přísné trestní 
sazby, jako když je tento trestný čin spáchán 
proti tzv. úřední osobě (dříve tzv. veřejnému 
činiteli) – tedy tresty za tyto trestné činy pro-
ti zdravotníkovi ve službě jsou stejné, jako 
kdyby se jich pachatel dopustil vůči soudci, 
policistovi nebo jiné úřední osobě.

Na druhé straně se nepodařilo prosadit, 
aby i prostý fyzický útok na zdravotníka, který 
nebude mít za následek ublížení na zdraví, 
byl trestán stejně přísně jako fyzický útok na 
úřední osobu (policistu, soudce). Takové jed-
nání pachatele je pouhým přestupkem proti 
občanskému soužití, byť útok směřoval proti 
zdravotníkovi. To se jeví poměrně nesysté-
mové a při některé další novelizaci trestního 
zákoníku vyvineme prostřednictvím poslanců 
a senátorů, pokud možno lékařů, snahu tuto 
legislativní úpravu vylepšit. Stejně tak je ne-
dostatečné, je-li pachatel trestán, pouze pokud 
se dopustí útoku na „zdravotníka ve službě“, 
a nikoli rovněž na zdravotníka pro výkon jeho 
povinností nebo pro výkon jeho povolání. Po-
kud jde o úřední osoby – policisty, soudce apod., 

pak trestní zákoník pamatuje na to, že jestliže 
dojde k útoku na tyto osoby „pro výkon jejich 
pravomoci“, je trestní sazba stejná, jako když 
k němu dojde při výkonu pravomoci, tedy při 
výkonu povolání. Stejnou právní úpravu bu-
deme požadovat, i pokud jde o zdravotníky. 
Vždyť vražedný útok na ortopeda, psychiatra 
i zubaře, který se odehrál před několika lety 
v Praze, nebyl při výkonu jejich služby, ale 
právě pro výkon jejich povolání. Bude naší 
snahou dosáhnout stejné právní ochrany 
z hlediska trestního zákoníku u zdravotníků 
jako u úředních osob, aniž by však zdravotník 
byl považován za úřední osobu. Tedy rozšířit 
současnou vyšší právní ochranu zdravotníků 
danou trestním zákoníkem v případě vraždy, 
ublížení na zdraví nebo vyhrožování i na případ 
jakéhokoli fyzického útoku a na případy, kdy 
k takovým událostem dojde nikoli při výkonu 
služby, ale pro výkon povolání. 

Jak agresivním útokům předcházet
Velmi těžko. Útok pacienta, jeho dopro-

vodu nebo kohokoli, kdo se dostaví s agre-
sivními úmysly do lékařské ordinace nebo 
do nemocnice, je těžké předvídat. Lze pouze 
doporučit psychiatrům, adiktologům a dalším 
podobným, kteří pracují s pacienty trpícími 
psychickými chorobami nebo závislostmi, aby 
své pracovny vhodným způsobem vybavili 
tak, aby pachatel měl co nejméně příležitostí 
k fyzickému útoku. V těchto ordinacích není 
vhodné, pokud jsou volně položené předměty, 
jež může pachatel v případě agresivního roz-
rušení použít k útoku na zdravotníka – napří-
klad ozdobné dýky, těžítka, vázy apod. Jak vel-
mi pěkně píše známý psychiatr MUDr. Radkin 
Honzák, v případě, že je zdravotník ohrožen 
útokem, nemá být jeho cílem nad pachatelem 
za každou cenu zvítězit, ale prioritou má být 
pokusit se agresivní osobu zklidnit. Pokud se 
to však nepodaří, je na místě razantní obrana, 
která vůbec nemusí být přiměřená, naopak 
může být i nepřiměřená, protože přiměře-
ná obrana bývá zpravidla neúčinná. Ústavní 
soud v jednom ze svých nálezů konstatoval, 
že obrana nemusí být přiměřená, může být 
dokonce i zjevně nepřiměřená, nesmí však 
být zcela zjevně nepřiměřená, což harmonuje 
s textem trestního zákoníku. Avšak i v případě 

zcela zjevně nepřiměřené obrany je třeba brát 
zřetel na pochopitelné rozrušení toho, kdo 
je v situaci, kdy čelí útoku agresivní osoby. 
Pokud tedy přímo hrozí útok na integritu 
zdravotníka nebo jiné osoby (například lékař 
může zakročit proti pachateli, jenž napadne 
zdravotní sestru stejným způsobem, jako by 
pachatel napadl jeho), pak pokud útok přímo 
hrozí nebo trvá, je na místě takový způsob 
obrany, který útok pokud možno spolehlivě 
odvrátí, a není třeba se obávat případného 
zranění nebo i usmrcení útočníka, útočí-li on 
sám na náš život a zdraví. Z judikatury soudů 
lze zjistit, že i obrana zbraní proti neozbroje-
nému útočníkovi, který útočí nebezpečným 
způsobem na fyzickou integritu člověka, je 
přípustná a nelze ji považovat za zcela zjev-
ně nepřiměřenou obranu. Za zcela zjevně 
nepřiměřenou obranu však již judikatura 
v České republice považuje situaci, kdy nejde 
o obranu před útokem na fyzickou integritu 
člověka, ale například ochranu vlastního ma-
jetku za cenu usmrcení nebo těžkého zranění 
pachatele. Tedy útočícího násilníka (pravda, 
pokud není tříletý) lze těžce zranit i usmr-
tit, avšak prchajícího zloděje nelze usmrtit 
ani těžce zranit jen proto, aby nám neodnesl 
náš majetek. Pokud dojde k fyzickému útoku 
kohokoli na zdravotníka v samotném zdravot-
nickém zařízení, například v nemocnici nebo 
v soukromé lékařské ambulanci, nepochybně 
každý uzná, že zdravotník měl právo se ra-
zantně bránit i s využitím zbraní, pokud jsou 
dostupné (za zbraň se podle trestního záko-
níku považuje vše, co může učinit útok proti 
tělu důraznější). Těžko radit, aby zdravotník 
byl vyzbrojen střelnou zbraní, i když pokud ji 
přechovává legálně, nic nevylučuje, aby ji měl 
u sebe i při výkonu povolání. Na druhé straně 
účinný pepřový sprej nebo paralyzér je zcela 
přípustný prostředek obrany proti případné-
mu násilníkovi. Horší důkazní situace může 
nastat, pokud jde o případ, který se odehraje 
v terénu, mimo zdravotnické zařízení, a kde je 
třeba obránce sám a útočníků několik. Avšak 
i v těchto případech judikatura soudů evi-
dentně svědčí ve prospěch bránících se osob 
a tvrzení útočníků, že se jen bránili fyzickému 
napadení osamělého chodce, zpravidla soudy 
neuvěřily. 
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Povinnost policie zakročit 
i preventivně

Podle zákona o Policii ČR, ale i podle trest-
ního řádu, je povinností Policie ČR a všech 
policistů nejen vyšetřovat trestné činy a pře-
stupky a jejich pachatele, ale také preventivně 
bránit tomu, aby docházelo k trestným činům 
a přestupkům. Pokud se tedy někdo ve zdra-
votnickém zařízení chová agresivně, vyhrožu-
je nebo ohrožuje zdravotníky, spolupacienty 
nebo jiné osoby, aniž ještě k jakémukoli útoku 
došlo, pak je zcela na místě trvat na příjezdu 
Policie ČR, která by měla preventivně zabránit 
případnému trestnému činu nebo přestup-
ku, který hrozí. Pokud policisté někdy tvrdí, 
že oni nemohou nic dělat, dokud není někdo 
usmrcen, zraněn nebo není způsobena něja-
ká škoda, není tomu tak a povinností policie 
je preventivně zakročit, aby k takové situaci 
nedošlo. V případě nutnosti je možno obrátit 
se na operační středisko krajského ředitel-
ství Policie ČR příslušného kraje nebo i Po-
licejního prezidia a požádat o vydání pokynu 
k okamžitému zákroku místně příslušnému 
útvaru Policie ČR. 

Také v případě, kdy je zdravotníkovi ně-
kým vyhrožováno násilím, újmou na zdraví, 
útokem na blízké osoby nebo na majetek, je 
třeba tento případ okamžitě prokazatelným 
způsobem hlásit Policii ČR a trvat na oka-
mžitých preventivních opatřeních a řešení. 
Případná liknavost, jak se tomu stalo napří-
klad v případě psychiatra, na kterého posléze 
byl spáchán vražedný útok pomocí mačety, 
může být vyhodnocena jako trestný čin poli-
cisty. V těchto případech je pak na místě podat 
oznámení Generální inspekci bezpečnostních 
sborů, která vyšetřuje trestné činy policistů. 
V řadě případů, kdy policisté byli v rozporu 
se zákonem nečinní, již Generální inspekce 
bezpečnostních sborů trestní stíhání policistů 
realizovala. Je rovněž vhodné oznámit takový 
případ České lékařské komoře, která se v těch-
to případech snaží spojit s příslušnými orgány 
Policie ČR a zajistit pomoc pro lékaře, kterému 
je vyhrožováno nebo který je ohrožován. 

Poněkud jiná je situace, kdy lékaři není 
vyhrožováno násilím nebo útokem na jeho ma-
jetek či jeho blízké, ale trestním oznámením, 
žalobou nebo stížností. Právo podat žalobu, 
trestní oznámení nebo stížnost samozřejmě 
každý má, a pokud tím zdravotníkovi vyhrožu-
je, nejedná protiprávně. Na druhé straně je asi 
v těchto případech na místě vyhrožujícího upo-
zornit, že křivé obvinění je trestným činem, 
že neoprávněná žaloba představuje poměrně 
značné finanční náklady pro neúspěšného ža-
lobce a že k vyřízení stížnosti je oprávněn sám 

poskytovatel zdravotních služeb, případně 
Česká lékařská komora. 

Umístění opilých nebo zdrogovaných 
osob na záchytné stanici

Pokud někdo pod vlivem návykových látek 
obtěžuje zdravotní personál a spolupacien-
ty a situaci nelze dobře zvládnout, například 
podáním vhodného medikamentu, je možno 
rozhodnout o umístění takové osoby na zá-
chytné stanici. Podle novelizovaného zákona 
o specifických zdravotních službách, osoba, 
která pod vlivem alkoholu nebo jiné návyko-
vé látky nekontroluje své chování a tím bez-
prostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, 
majetek nebo veřejný pořádek, a tuto hrozbu 
nelze odvrátit jinak, je povinna se podrobit 
pobytu v záchytné stanici, včetně nezbytné 
péče směřující k zabránění ohrožení zdraví 
bezprostředně souvisejícího s akutní intoxi-
kací, po dobu nezbytně nutnou, avšak kratší 
než dvacet čtyři hodin. Do záchytné stanice 
pouze nelze umístit osobu ohroženou na životě 
selháváním základních životních funkcí, oso-
bu, která je v bezvědomí, osobu s neošetřeným 
zraněním, s masivním krvácením nebo oso-
bu jevící známky onemocnění bezprostředně 
vyžadujícího péči, kterou nelze poskytnout 
v záchytné stanici. Nelze zde rovněž umístit 
osobu mladší patnáct let. Osobu lze umístit do 
záchytné stanice pouze se souhlasem lékaře 
určeného poskytovatelem záchytné služby. 
Taková osoba si pak pobyt na záchytné stanici 
hradí, umístění je oznámeno příslušnému re-
gistrujícímu všeobecnému praktickému lékaři, 
v případě osob mladších než osmnáct let též 
rodičům a orgánu sociálněprávní ochrany dětí.

Souhrn:
• Již nyní je trestněprávní ochrana zdravotní-
ků při výkonu služby vyšší než ochrana běžného 
občana. Česká lékařská komora bude usilovat 
o další zvýšení této trestněprávní ochrany tak, 
aby i fyzický útok na zdravotníka byl stejně 
trestný jako na úřední osobu a aby pachatel 
byl postižen, nejen útočí-li na zdravotníka ve 
službě, ale i pro výkon jeho služby. 
• Při styku s agresivní osobou má být prioritou 
zdravotníka pokud možno agresora zklidnit. Po-
kud se to však nepodaří a zdravotník musí čelit 
útoku, může volit i poměrně razantní obranu, 
jde-li o útok na jeho fyzickou integritu nebo na 
fyzickou integritu jiného člověka. 
• Obrana nemusí být a mnohdy nemůže být 
přiměřená. Nesmí být pouze zcela zjevně nepři-
měřená, což je především ochrana majetku pro-
ti zloději způsobem, který může zloděje usmrtit 
nebo mu způsobit vážnou újmu na zdraví. Při 

útoku na fyzickou integritu může obránce po-
užít zbraně i proti neozbrojenému útočníkovi. 
Útok však musí přímo hrozit nebo dosud trvat, 
nelze jej oplácet, ale pouze odvracet. 
• V místnostech, v nichž se provádí vyšetření 
nebo léčba osob, které mohou být agresivní, 
například v psychiatrických ordinacích nebo 
při léčbě osob závislých, je vhodné uspořádat 
místnost tak, aby zde nebyly předměty, které 
mohou být použity k útoku na zdravotníka. 
• Policie ČR je podle zákona povinna zakročit 
nejen v případě, kdy již dojde k útoku, újmě na 
zdraví nebo poškození majetku, ale i za situace, 
kdy toto teprve hrozí. Má prevenční povinnost 
předcházet trestným činům a přestupkům a na 
žádost zdravotníka je povinna se dostavit a situ-
aci řešit i preventivně – nejen pouze následně. 
Pokud tak nejedná, lze se obrátit na operační 
středisko krajského ředitelství policie, operační 
středisko Policejního prezidia nebo Generální 
inspekci bezpečnostních sborů. 
• Je-li zdravotníkovi vyhrožováno, je vhodné 
učinit hlášení na Policii ČR a oznámit případ 
i České lékařské komoře, která se bude snažit 
poskytnout podporu a aktivizovat Policii ČR.
• Pokud někdo vyhrožuje nikoli násilím, ale 
trestním oznámením, stížností nebo žalobou, je 
vhodné dát najevo, že zdravotník zná svá práva 
a dokáže je využít. 
• Agresivní osobu, která je pod vlivem návyko-
vých látek, lze při splnění zákonem stanovených 
podmínek, které jsou poměrně široké, umístit 
na záchytné stanici. 

JUDr. Jan Mach, 

ředitel právní kanceláře ČLK
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Lázně Bělohrad, a.s. 
přijme na hlavní pracovní poměr

LÉKAŘE / LÉKAŘKU
Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti 
•  nadstandardní mzdové  

ohodnocení včetně odměn
• zaměstnanecké benefity 
• možnost ubytování
• hrazené odborné vzdělávání
• plný nebo zkrácený úvazek

Požadujeme:
•  VŠ lékařského směru s atestací 

(výhodou RFM/FBLR)
• trestní bezúhonnost

Kontakt:
e-mail: prace@belohrad.cz 
tel.:      720 967 572
web:    belohrad.cz/kariera

Inzerce
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Znovu o statisících z DPČ, 
které lékaři nechtějí
Téma dohod o pracovní činnosti (DPČ) jako nástroje obcházení zákonných limitů přesčasové práce ve 
zdravotnictví jsme již v minulosti na stránkách Tempus medicorum řešili několikrát. Se zhruba ročním 
odstupem od posledního článku k této problematice lze konstatovat, že povědomí lékařů o jejich dříve 
netušených mzdových nárocích založených účastí v systému DPČ sice poněkud stouplo, stále ještě však 
je drtivá většina těch, kteří svým zaměstnavatelům dobrovolně přenechávají úctyhodné sumy peněz, 
o jejichž vydání by si zpravidla stačilo pouze říci.

Do současné doby je nám známo jede-
náct případů lékařů, kteří překonali falešný 
pocit porušení domnělé solidarity k zaměst-
navateli a o peníze, o něž je tento protiprávně 
krátil v systému DPČ, si řekli. Pouze čtyři 
z těchto lékařů svůj nárok uplatnili soudně, 
když však hned u dvou z nich již na začátku 
soudního řízení došlo k uzavření dohody 
s nemocnicí a narovnání jejich požadavků. 
Ostatní lékaři obdrželi od svých zaměstnava-
telů nedoplatek své odměny (vždy šlo řádově 
o stovky tisíc korun) jen po několika málo 
týdnech od první výzvy k jejich úhradě, a to 
bez soudu. Zaměstnavatelé ve zdravotnictví 
jsou si totiž velmi dobře vědomi toho, že by 

u soudu dvojí zaměstnávání jednoho lékaře 
za účelem obcházení limitů přesčasové práce 
jen těžko obhajovali, a tak se raději dohod-
nou a dobrovolně zaplatí lékařům to, nač 
mají zákonný nárok. I proto je zarážející, jak 
málo lékařů má o tyto své nemalé peníze zá-
jem. A to navíc za situace, kdy nikdo z oněch 
jedenácti statečných nebyl za svou „opováž-
livost“ jakkoliv ze strany zaměstnavatele 
zpětně postihován, u nikoho z nich nedošlo 
ani k pokusu o ukončení pracovního poměru 
či o uplatnění jiných nepříznivých opatření. 
Ve sloužení ústavních pohotovostních služeb 
(ÚPS) tito lékaři dále pokračují, jen jim jsou 
už propláceny jako řádný výkon (přesčasové) 
práce se všemi příplatky a náhradami.

Smyslem následujícího textu je připome-
nout lékařům jako účastníkům neplatných 
DPČ ve zdravotnictví, jak velkorysí v tomto 
systému vůči svým zaměstnavatelům vlastně 
jsou, a případně jim dát do ruky dostatečný 
nástroj, s jehož pomocí se mohou dobrat ale-
spoň částečného doplacení svých mzdových 
nároků. O tom, že protiprávní využívání DPČ 
ve zdravotnictví skutečně není pro lékaře 
nejvhodnějším řešením, pak svědčí i přehled 
hlavních nevýhod tohoto institutu, který 
připojujeme na závěr.   

Co je podstatou nedoplatků z práce 
na neplatné DPČ v systému ÚPS

Je-li DPČ uzavřena na stejný druh čin-
nosti, kterou lékař vykonává ke stejnému za-
městnavateli v pracovním poměru, je neplat-
ná. Práce, kterou lékař domněle vykonává na 
základě neplatné DPČ, je v takovém případě 
ve skutečnosti součástí činnosti vykonávané 
v rámci jeho standardní pracovní smlouvy, 
zpravidla pak prací přesčas. Jako taková však 
tato práce v řadě případů hodnocena není 

a lékaři tak přicházejí o zmíněné statisícové 
částky.

Mzdové nároky, které jsou lékařům v pří-
padě práce na neplatnou DPČ odpírány (ne-
propláceny), jsou obvykle tyto: 

- nárok na hodinovou odměnu shodnou 
s odměnou z pracovní smlouvy;

- nárok na příplatek za práci přesčas, 
který se ve dnech nepřetržitého odpočinku 
v týdnu násobí, 

- příplatek za práci v noci,
- příplatek za práci ve svátek a o víkendu. 
Níže uvádíme názorný modelový příklad 

srovnání odměny lékaře, který ÚPS slouží na 
neplatnou DPČ za odměnu ve výši průměr-
ného hodinového výdělku, a lékaře, který ji 
vykonává v rámci pracovní smlouvy (rozdíl 
odměny za stejnou práci je 285 Kč za jednu 
hodinu práce!). 

Pokud vyjdeme z průměrného hodinové-
ho výdělku (platu) obou lékařů ve výši 300 Kč, 
pak toto je částka, kterou lékař pracující 
na DPČ dostane za každou hodinu práce 
v ÚPS, bez ohledu na to, zda pracuje v noci 
či o víkendu. Lékař sloužící ÚPS bez použití 
DPČ by však za noční přesčasovou službu 
o víkendu nedostal 300 Kč jako jeho kolega 
v režimu DPČ, ale celých 585 Kč, tedy

oněch základních 300 Kč
+ 150 Kč (tj. 50% příplatek za práci přes-

čas v den nepřetržitého odpočinku)
+ 60 Kč (tj. 20% příplatek za noční práci 

od 22.00 do 6.00 hod.)
+ 75 Kč (tj. 25% příplatek za práci v so-

botu a v neděli).
Dokonce i tehdy, kdy by zaměstnavatel 

v DPČ takový (téměř dvojnásobný) rozdíl 
v  hodinové odměně svému zaměstnanci 
kompenzoval stanovením vyšší hodinové 
odměny za práci na DPČ o víkendu či v noci, 
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utrpěl by zaměstnanec v režimu DPČ další 
obrovské finanční ztráty tím, že odměna 
z DPČ by se mu nepromítla v navýšení prů-
měrného výdělku, z nějž se odvozují téměř 
všechny platové (mzdové) náhrady (např. 
za dovolenou, překážky v práci, pracovní 
neschopnost), ale i výše příplatků (za práci 
přesčas, o víkendech, ve svátek, v noci). 

Oproti často mylnému přesvědčení léka-
řů se v případě současně uzavřené pracovní 
smlouvy a DPČ jedná z pohledu mzdových 
účtáren nemocnic o dva naprosto samostat-
né pracovněprávní vztahy, kdy odměna z jed-
noho z nich rozhodně nenavyšuje průměrný 
výdělek ve druhém.

Zjednodušeně řečeno, lékař, kterému 
je práce v ÚPS odměňována podle pracov-
ní smlouvy, a nikoliv podle DPČ, pobírá za 
každou hodinu dovolené náhradu řádově 
o mnoho desítek korun vyšší než jeho kolega 
pracující na DPČ, a to i v situaci, kdy za sa-
motný výkon práce v době ÚPS byla oběma 
stanovena stejná odměna. 

Jak postupovat, pokud chce lékař 
nedoplatek odměny za ÚPS uhradit

Předně je nutné nenechat nárok z práce 
na neplatnou DPČ promlčet. Opakovaně 
se lze setkat s názorem lékařů, že pokud si 
o doplatek zaměstnavateli již jednou řekli, 
dochází k přerušení promlčecí lhůty. Tato 
představa je však naprosto vadná. K přeruše-
ní běhu tříleté promlčecí doby totiž dochází 
až v okamžiku, kdy lékař svůj nárok uplatní 
u soudu. K vymáhání nároku je tak přede-
vším třeba přikročit včas.

Prvním krokem by měla být tzv. předža-
lobní výzva, kterou může zaměstnavateli po-
dat buď sám lékař, nebo jeho právní zástupce. 
V této výzvě, která by měla být vždy písemná 
a zaměstnavateli prokazatelně doručená 
(nejlépe osobně s razítkem podatelny na 
kopii podání, příp. doporučeně s dodejkou 
nebo alespoň e-mailem na oficiální e-mail 
nemocnice), bude vylíčena podstata nároku 
a případně uvedeno i jeho vyčíslení. Nemá-li  
lékař představu, o jak velký nedoplatek od-
měny se jedná, může zaměstnavatele vždy 
vyzvat k tomu, aby mu jej vypočetl sám (ze 
zkušenosti víme, že mzdová účtárna zaměst-
navatele je toto schopná pomocí mzdových 
programů realizovat během několika oka-
mžiků). Toto zaměstnavatel obvykle sám 
rád udělá, zvláště upozorní-li se na to, že 
jinak bude nárok počítat znalec určený sou-
dem. Zaměstnavateli se ve výzvě určí lhůta, 
dokdy má pozitivně reagovat, a zároveň se 
upozorní, že nebude-li lhůta dodržena, bude 

již bez dalšího podána žaloba, v níž se bude 
lékař domáhat nejen dluhu na odměně, ale 
i úroků z prodlení a nákladů řízení.

Již v této fázi (zvláště má-li lékař právní 
zastoupení) zaměstnavatel po konzultaci 
se svými právními poradci velmi často „ka-
pituluje“ a zpravidla nabízí řešení situace 
uzavřením dohody o narovnání, kde se na 
jedné straně zaváže vyplatit zaměstnanci 
doplatek odměny (obvykle se za 3 roky zpět-
ně u běžně sloužícího lékaře jedná o částky 
od 500 do 900 tisíc Kč, když překvapivě vy-
sokou část z toho tvoří právě nedoplatky 
dané nesprávně určenou výší průměrného 
výdělku) výměnou za to, že zaměstnanec 
již žádné další nedoplatky neuplatní a bude 
o této dohodě před kolegy mlčet…

Pokud zaměstnavatel ve výjimečných 
případech na předžalobní výzvu nereaguje 
pozitivně, je na místě zvážit podání žaloby 
k místně příslušnému soudu. Před tímto 
krokem je ještě možné oslovit zřizovatele 
(vlastníka) zaměstnavatele a zaslat mu návrh 
žaloby, jakož i upozornit jej na případnou 
negativní publicitu a následky, které by pro 
něj prohraný spor v této věci mohl mít.

Jak je uvedeno shora, pouze naprostá 
menšina zaměstnavatelů se v těchto přípa-
dech pouští do soudních sporů, když i v tako-
vých případech bývají dohody o narovnání, 
které lékařům doplacení nároku z dlužné 
odměny kompenzují, uzavírány, a  to již 
po několika jednáních soudu. Zatím jsme 
nezaznamenali jediný případ, kdy by byl 
v takovémto sporu zaměstnavatel úspěšný.

Závěrem lze jen doplnit, že stejně lze 
uplatnit i nároky z ÚPS sloužených v režimu 
domnělých pracovních pohotovostí, které 
jsou však vykonávány nikoliv doma (mimo 
pracoviště), ale v nemocnici, byť na služebním 
pokoji či ve služebním bytě v areálu nemocni-
ce. Totéž konečně platí i o vymáhání odměn 
za práci v ÚPS sloužených prostřednictvím 
dohod s agenturami práce, kdy lékař vedle 
těchto dohod či pracovních smluv s agentura-
mi má u stejné nemocnice sjednánu i pracovní 
smlouvu na „běžný“ výkon práce lékaře.

Přehled hlavních nevýhod 
práce na DPČ v režimu ÚPS

1. DPČ uzavřená u stejného zaměstnava-
tele na fakticky totožný druh činnosti, jako 
je činnost podle pracovní smlouvy sjednané 
s tímto zaměstnavatelem, je neplatná – je již 
obecně přijímanou skutečností (a to i v soud-
ní praxi), že DPČ uzavřená s  lékařem na 
výkon ÚPS je neplatná za situace, kdy tento 
zaměstnanec pro stejného zaměstnavatele 

již vykonává práci lékaře na základě pracovní 
smlouvy (blíže viz § 34b odst. 2 zákoníku 
práce, kde se doslova uvádí, že: „zaměstnanec 
v dalším základním pracovněprávním vzta-
hu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat 
práce, které jsou stejně druhově vymezeny“).

2. DPČ je v případě ad 1 právně nevyma-
hatelná – vzhledem k neplatnosti DPČ tak 
není ani možné se na její jednotlivá ujednání 
účinně odkazovat, resp. jejich plnění soudně 
či jinak účinně vymáhat.  

3. Z neplatné DPČ nevyplývají žádné 
nároky, které by zaměstnanci jinak vzni-
kaly na základě legální práce přesčas, není 
tudíž nárok na příplatek či náhradní volno 
za práci přesčas, na příplatek za práci v noci, 
o víkendu, ve svátek.

4. Neplatná DPČ lékaře nijak nechrání 
před odpovědností za škodu, kterou v rámci 
výkonu svého povolání v tomto režimu způ-
sobí; vzhledem k tomu, že lékař pracující 
na základě neplatné DPČ nemusí být vždy 
nazírán jako zaměstnanec, tedy ten, komu 
svědčí omezená odpovědnost za škodu (kte-
rá je u zaměstnanců obecně pouze ve výši 
čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního 
výdělku), mohl by tak lékař pracující na ne-
platnou DPČ, odpovídat neomezeně.

5. Práce v režimu DPČ nijak nenavy-
šuje průměrný hodinový výdělek lékaře 
v pracovním poměru, který se používá pro 
účely výpočtu náhrady mzdy za dovolenou, 
překážky v práci, příplatky, nemocenské, 
mateřské atd.; oproti příplatkům za práci 
přesčas, které průměrný výdělek automa-
ticky navyšují, je odměna z DPČ řešena od-
děleně od pracovního poměru lékaře a její 
dopad na zvýšení průměru mzdových náhrad 
a příplatků v tomto paralelním pracovním 
poměru je tak nulový.

6. Ani platná DPČ nemusí lékaři za-
jistit účast v nemocenském pojištění – 
pokud lékař v daném měsíci nedosáhl z DPČ 
odměny alespoň 2500 Kč, platí, že v tomto 
měsíci není pojištěn; dojde-li v takovém mě-
síci u zaměstnance např. k pracovní neschop-
nosti, má z hlediska výplaty dávek smůlu 
(stejně dramatický může mít tato skutečnost 
dopad na lékařky na mateřské dovolené).

7. Ani platná DPČ nemusí lékaři vždy 
zajistit nárok na přestávky v práci, jiné 
důležité osobní překážky v práci či do-
volenou – žádný z těchto institutů, které 
jsou běžné a nárokové v pracovním poměru 
založeném pracovní smlouvou, se v rámci 
práce na DPČ automaticky neuplatní.

Mgr. Aleš Buriánek,

zástupce ředitele právní kanceláře ČLK
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Propadnutí dovolené
Zbývá mi ještě 5 dnů dovolené za rok 

2017. Chtěl jsem si vzít dovolenou před 
Vánocemi a mezi svátky, zaměstnavatel 
mi to ale nedovolil. Argumentoval tím, že 
má málo zaměstnanců. Je takový postup 
v pořádku? A co s tou zbývající dovolenou, 
nepropadne mi? Nebo mi zaměstnavatel 
tu dovolenou proplatí? 

Úvodem je třeba upozornit, že dobu čer-
pání dovolené si neurčuje sám zaměstna-
nec, nýbrž toto provádí vždy zaměstnavatel. 
Jedná se o častý omyl zaměstnanců, které 
k tomu patrně vede poměrně rozšířená pra-
xe, kdy si termíny čerpání dovolené vybírají 
zaměstnanci sami s tím, že zaměstnavatel jim 

je následně pouze potvrdí. Ač je tento bene-
volentní přístup některých zaměstnavatelů 
pro zaměstnance jistě výhodný, rozhodně 
neznamená, že tím, kdo by o termínech do-
volené rozhodoval, je zaměstnanec.

Dobu čerpání dovolené je povinen za-
městnavatel určit podle písemného rozvrhu 
čerpání dovolené vydaného s předchozím 
souhlasem odborové organizace a rady za-
městnanců (pokud u zaměstnavatele půso-
bí) tak, aby dovolená mohla být vyčerpána 
zpravidla v celku a do konce kalendářního 
roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

Při určení rozvrhu čerpání dovolené musí 
zaměstnavatel přihlížet ke svým provozním 
potřebám, ale i k oprávněným zájmům za-
městnance.

Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená 
v několika částech, musí alespoň jedna část 
činit nejméně 2 týdny v celku, pokud se 
zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne 
na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu 
čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen 
písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 
dnů předem, pokud se nedohodne se za-
městnancem na kratší době.

Čerpání dovolené je zaměstnavatel po-
vinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou 
vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém za-
městnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže 
v tom zaměstnavateli brání překážky v práci 
na straně zaměstnance nebo naléhavé provoz-

ní důvody, což se patrně stalo i v dotazovaném 
případě. 

Není-li tedy možné, aby zaměstnanec 
vyčerpal dovolenou v  kalendářním roce, 
ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, 
právo na nevyčerpanou dovolenou zaměst-
nanci nezanikne (dovolená nepropadne), 
ale dojde k jeho převedení do následujícího 
kalendářního roku. 

Čerpání takto převedené dovolené je 
zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit 
tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce 
následujícího kalendářního roku.  

Teprve tehdy, není-li čerpání převedené 
dovolené určeno zaměstnavatelem ani do 
30. června následujícího kalendářního roku, 
má právo určit čerpání této dovolené rov-
něž zaměstnanec. Takové čerpání dovolené 
je zaměstnanec povinen písemně oznámit 
zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, 
pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na 
jiné době oznámení. 

Jedná se o případ prolomení práva za-
městnavatele určovat zaměstnanci termín 
čerpání dovolené, k němuž dochází proto, že 
zaměstnavatel po delší dobu toto své právo 
neuplatnil a současně nedostál své povin-
nosti určit zaměstnanci, kdy si má vyčerpat 
dovolenou, na kterou mu vzniklo právo v mi-
nulém roce. 

Zaměstnavatel by měl jednat tak, aby 
k převádění dovolené do dalšího roku ne-
muselo docházet, a pokud již toto nastane, 
měl by i ve svém zájmu zajistit, aby o čerpá-
ní této dovolené sám rozhodl nejpozději do 
30. června. I když si potom zaměstnanec do-
volenou z předchozího roku vyčerpá až po 
30. červnu následujícího roku, ke vzniku prá-
va zaměstnance rozhodnout o době čerpání 
dovolené v tomto případě nedojde. Vznik to-
hoto práva je totiž spojen s tím, že zaměstna-
vatel do 30. června nerozhodl o tom, kdy si má 
zaměstnanec dovolenou vyčerpat. 

Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo 
platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v pří-
padě skončení pracovního poměru. Propla-
cení dovolené připouští zákoník práce tudíž jen 
v případě, kdy končí pracovní poměr zaměst-
nanci a tomuto ke dni skončení pracovního 
poměru zůstala nevyčerpaná řádná dovolená. 
V jiných případech k proplacení dojít nesmí. 

Mgr. Theodora Čáslavská, 

právní kancelář ČLK

PRÁVNÍ PORADNA NAPSALI JSTE
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Situace je zoufalá, pomozte!

NAPSALI JSTE

Od začátku února zůstávám na oddělení 
jako atestovaný lékař prakticky sám. Nutně 
potřebujeme zaměstnat atestovaného léka-
ře na pozici zástupce primáře. Nepodařilo 
se nám sehnat atestovaného lékaře za po-
sledních pět let ani jediného. Za ten čas nám 
odešly tři atestované lékařky na rodičovskou 
dovolenou, předchozí zástupce primáře je po 
operaci krční páteře a odešel do ambulantní 
sféry, poslední atestovaný lékař nám oznámil 
odchod od února 2018. Zůstávají se mnou na 
plný úvazek již jen tři lékaři z Ukrajiny, bez 
atestace či základního kmene.

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Oblastní  
nemocnice Náchod a. s., nutně přijme atestovaného lékaře na post zástupce primáře.  
Bližší informace prim. oddělení MUDr. Ján Šándor, e-mail: sandor.jan@nemocnicerk.cz,  
tel. 603 216 046, 494 502 400, 494 502 111 – ústředna  nemocnice. Nebo náměs-
tek léčebné péče prim. Marcel Maršík, e-mail: maršík.marcel@nemocnicerk.cz,  
tel. 606 632 653, 494 502 480.

Pomoc vedení nemocnice – t. č. spadáme 
pod Oblastní nemocnici Náchod a.s. – byla 
minimální. Chtěl jsem vás informovat o naší 
situaci a požádat o pomoc. Naše žádost zní 
(viz výše):

Pane prezidente, omlouvám se, že Vás takto 
využívám ve prospěch našeho gynekologicko-
-porodnického oddělení, ale již dále nevím, jak 
bych to řešil.                            

Prim. MUDr. Ján Šándor

Vánoční koncert ČLK v chrámu sv. Mikuláše

V chrámu sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí  
se 14. prosince 2017 uskutečnil tradiční Vánoční koncert České 
lékařské komory. V příjemné adventní atmosféře zazněly lidové 
koledy a známá díla slavných mistrů – mimo jiné J. J. Ryby nebo  
J. S. Bacha. O jejich provedení se postaral komorní sbor Resonance, 
členové orchestrů Národního divadla a Státní opery Praha. Fo
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ROYAL SPA, A. S.

LÉKAŘ/KA
Přijmeme na HPP nebo VPP do našich lázeňských 
domů ve Velkých Losinách a Mariánských Lázních. 
■ Nabízíme: stabilní zázemí, motivující fin. ohodno-
cení (základní plat + příplatky + bonusy), roční odmě-
nu, možnost seberealizace, placené odb. vzdělávání, 
příjemné prac. prostředí, možnost stravování a ubyto-
vání, zaměstnanecké slevy, příspěvek na dopravu. 
■ Požadujeme: VŠ lék. směru s  atestací (RFM/
FBLR vítána), profesionální a  zodpovědný přístup 
k práci a klientům, bezúhonnost, zdrav. způsobilost, 
kom. znalost NJ nebo RJ vítána. 
■ Váš životopis zašlete k rukám paní Křečkové 
na email hr@royalspa.cz s uvedením místa, 
kde chcete pracovat. 
■ Více o firmě www.royalspa.cz. 
■ Případné dotazy Vám zodpovíme na 
tel.: č. 727 870 642.

OČNÍ ORDINACE

OČNÍ ORDINACE PRAHA 1
Přijmeme na celý i částečný úvazek atestované-
ho lékaře-lékařku. Ordinace je vybavena OCT, 
HRT, HEP, UZV. Výhledově možnost převze-
tí-koupě této praxe. 
■ Kontakt: www.drstuchla.cz

INTERNA CO. S.R.O.

VEDOUCÍ LÉKAŘ

Nemocnice následné a rehab. péče v Praze 6 hledá 
VEDOUCÍHO LÉKAŘE. 
■ Požadujeme: spec. způsobilost v  oboru, je-
hož součástí je jeden z  těchto základních kmenů 
– chirurgický, interní, všeobecné praktické lékař-
ství, neurologický, praxi delší než 8 let a  diplom 
celoživotního vzdělávání (STANOVISKO ČLK 
č.1/2011). 
■ Nabízíme: Nadstandardní smluvní mzdové 
podmínky, 5 týdnu dovolené, výborná dopravní 
dostupnost, osobní přístup. 
■ Životopis zašlete na: 
zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz, 
tel. 777 253 940.

INTERNA CO. S.R.O.

SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ
Nemocnice následné a rehab. péče v Praze 6 hledá 
do týmu sekundárního lékaře. 
■ Nabízíme smluvní mzdové podmínky (nástupní 
plat 60 000 hrubého bez služeb a příplatků), 5 týd-
nů dovolené, závodní stravování, dobrá dopravní 
dostupnost. Při HPP nabízíme náborový příspěvek 
150.000 Kč. 
■ Požadujeme: vhodnou specializaci v oboru nebo 
alespoň absolvování základního kmene. 
■ Krátký životopis zašlete na 
zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz, 
tel. 777 253 940.

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ
WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM GAUDIA

PSYCHIATR
Psychoterapeutické centrum Gaudia hledá do am-
bulance psychiatra na zkrácený úvazek (0,1 - 0,2). 
■ Plat od 5 do 10 000 Kč. Atestace není podmín-
kou. Sídlo na Praze 3, Žižkov.
■ Zájemci posílejte svoje CV na mail 
management@gaudia.cz. 
Bude-li mít zájemce i  psychoterapeutický výcvik, 
je možná kombince s psychoterapeutickou prací.

MALÉ ZDRAVÍ A.S.
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA  
PRO DĚTI A DOROST  
NEBO PEDIATRIČKA
Jsme síť ambulancí pro děti a  dorost – MALÉ 
ZDRAVÍ a  hledáme lékařku do ordinace prak-
tického lékaře pro děti a dorost nebo pediatričku. 
■ Požadujeme lékařku s atestací (L3) nebo v pře-
datestační přípravě (L2). 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, služební auto-
mobil, denní provoz, bez služeb, bez sobot a ne-
dělí, příjemné pracovní prostředí, podporu dalšího 
vzdělávání. 
■ Kontakt: Ing. Teodor Jurga, 
teodor.jurga@malezdravi.cz, tel.: 731 672 211.

NEMOCNICE NA PLEŠI S.R.O.

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Nemocnice Na Pleši s.r.o., přijme do pracovního po-
měru lékaře na plicní oddělení, vhodné i  pro absol-
venty. 
■ Požadujeme odbornou a  zdravotní způsobilost 
a  trestní bezúhonnost. Možnost ubytování v  areálu 
nemocnice. 
■ Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: personalni@naplesi.cz

NEMOCNICE NA PLEŠI S.R.O.
LÉKAŘ/LÉKAŘKA
Nemocnice Na Pleši s.r.o. přijme do pracovního 
poměru lékaře do chirurgické ambulance. 
■ Požadujeme specializovanou způsobilost v obo-
ru, zdravotní způsobilost a  bezúhonnost, znalost 
práce na PC. Vhodné i pro SD. Možnost ubyto-
vání v areálu nemocnice. 
■ Písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail: 
personalni@naplesi.cz, tel: 318 541 513

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ, PEDIATR
Nestátní ambulantní zařízení v  Berouně hledá 
odborného lékaře na tuto pozici: VŠEOBECNÝ 
LÉKAŘ - plný i částečný úvazek. 
■ Nabízíme výhodné platové podmínky, práci 
v příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělá-
vaní. Dobré spojení do Prahy. 
■ Kontakt: 724 786 903, 311 746 315, 
medicentrum@medicentrum.cz

 
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, 
přijmou ZÁSTUPCE HLAVNÍHO LÉKAŘE SPOLEČNOSTI. 
■ Hledáme lékaře se specializací v oboru RFM s praxí alespoň 10 let. 
■ Nabízíme celoroční práci HPP v jednosměnném provozu PO-PÁ, služební byt 
v Luhačovicích, zázemí a stabilitu silné společnosti, mzdové podmínky dle dohody a karierního řádu, pracovní dobu 
7,5 hod denně, 25 dnů řádné dovolené, vánoční svátky – VOLNO, aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstna-
necké benefity (úhrada ročního členského příspěvku ČLK, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné 
rekreace, zaměstnanecké stravování, odměny při pracovních a životních výročích). 
■ Bližší informace poskytne Hlavní lékař společnosti MUDr. Jiří Hnátek, tel.: 577 681 102, 
e-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz 

 LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  ZÁSTUPCE HLAVNÍHO LÉKAŘE SPOLEČNOSTI

Lázeňské sanatorium Richmond Karlovy Vary přijme samostatně pracujícího lékaře 
se specializací v základním oboru. 
Osvědčení o specializované způsobilosti FBLR, znalost cizích jazyků RJ, AJ, (NJ s výhodou).  
■ Kontakt: trejbalova@richmond.cz, tel. č.: +420 353 177 578

RICHMOND A.S. ■ LÁZEŇSKÁ LÉKAŘKA – LÉKAŘ

Venerologická ambulance – Praha 5, hledá odborného lékaře na pozici  
VENEROLOG – na plný i částečný úvazek. 
■ Nabízíme výhodné platové podmínky, bonusy, práci v příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávání. 
■ Kontakt: 724 786 907, medicentrum@medicentrum.cz

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O. ■ VENEROLOG

LE T
66

■ Atraktivní prostředí, atraktivní klienti – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Státní instituce s jasnou vizí 
rozvoje.
■ Nabízíme: zajímavé platové podmínky, již zřízený ambulantní informační systém, vč. eReceptu, plný pracovní 
úvazek, podporu vzdělávání, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé 
benefity.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
LÉKAŘ ATESTANT – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MLADÁ BOLESLAV
LÉKAŘ STOMATOLOG – ordinace PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p.o. přijme: L é k a ř e – l é k a ř k y - do stálého pracovního poměru 
na plný ev. i částečný pracovní úvazek - na lékařské pohotovostní služby – dohoda o pracovní činnosti.
■ Požadujeme: Znalost práce na PC. Čistý trestní rejstřík. Interní kmen výhodou. 
■ Nabízíme: Nadstandardní platové ohodnocení. Práci v příjemném kolektivu v nově zrekonstruované budově s 
kvalitním technickým vybavením.  Možnost úpravy pracovní doby podle individuálních potřeb. Přednostní přidělení 
bytu MČ Praha 10. 
■ Kontakty: LDN Vršovice, Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10,  
web: www.ldnvrsovice.cz, e-mail: vaclav.ptacek@ldnvrsovice.cz,  
telefon: 271 008 500, 271 008 508, 775 018 537

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH VRŠOVICE, P.O.  
■ PŘIJMEME LÉKAŘE – LÉKAŘKY

Lázně Bělohrad a.s., přijme lékaře/lékařku.
■ Nabízíme: zázemí stabilní společnosti; nadstandardní mzdové ohodnocení včetně  
odměn; možnost ubytování; hrazené odborné vzdělávání; plný nebo zkrácený úvazek.
■ Požadujeme: VŠ lékař. směru s atestací (výhodou RFM/FBLR ); trestní bezúhonnost. 
■ Kontakt: Email:prace@belohrad.cz - Tel.: 720967572 - Web: belohrad.cz/kariera

LÁZNĚ BĚLOHRAD A.S. ■ PŘIJMEME LÉKAŘE/LÉKAŘKU

Kontakt:

Eva Poláková | +420 724 576 888 | kariera@mediconas.cz

Skupina MEDICON přijme 
do nové Kliniky Holešovice lékaře v odbornostech:

Endokrinologie | Alergologie | Diabetologie 

Dermatologie | Neurologie | Interna 

Praktický lékař | Praktický lékař pro děti a dorost | ORL 

V případě zájmu o jiná naše pracoviště nás prosím neváhejte 

kontaktovat.

a nelékařský zdravotnický personál.

www.mediconas.cz

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

měsíční mzda 
 

 Náborový příspěvek ·

 Zázemí a stabilitu silné společnos� ·

· Další

·  s vytvořením 

   zázemí pro rodinu

 i lékařům s odbornos�� 

 

 

komplexní vzdělávací program.

Přijmeme i lékaře s odbornos� 

 

Oblastní	nemocnice	Kladno,	a.s.,	
nemocnice	Středočeského	kraje	hledá:

Plicní	/ Kožní	/ Dětské / Onkologie / Zubní

§ nadstandardní	finanční	ohodnocení
§ zaměstnanecké	benefity	(týden	dovolené	navíc,	stravenky,	

příspěvek	na	penzijní	připojištění,	firemní	dětská	skupina,	
možnost	přidělení	městského	bytu,	další	výhody	dle	
Kolektivní	smlouvy)

V	případě	Vašeho	zájmu	nám	zašlete	Váš	životopis:

Ing.	Lucia	Růžičková,	vedoucí	personálního	odboru
Oblastní	nemocnice	Kladno,	a.s.,	nemocnice	Středočeského	kraje
tel.:	312	606	413,	e-mail: lucia.ruzickova@nemocnicekladno.cz

NABÍZÍME

Lékaře	(i	absolventy)	v	přípravě	k	získání	
specializované	způsobilosti	v	lékařských	oborech:

Lékaře	se	specializovanou	způsobilostí	
v	lékařských	oborech:

Plicní	/ Hematologie	/ Chirurgie	/ Neurologie	/ Interna

Zájemci se prosím 
hlaste na 
simova@cepha.cz 
(+420 377 517 515) 

Smluvní mzda 
včetně benefitů na 
základě osobního 
jednání.

Společnost CEPHA s.r.o. v Plzni, která se zabývá 
prováděním klinických hodnocení, zejména  
bioekvivalenčních studií generických léčiv, hledá 

na pozici 
vedoucího klinického výzkumu/
vedoucího lékaře klinické jednotky.
Specializovaná způsobilost ve vnitřním  
lékařství nebo druhá  atestace z vnitřního  
lékařství nebo atestace z klinické farmakologie 
je podmínkou.

 LÉKAŘE/KU

NEMOCNICE PRACHATICE,A.S.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Nemocnice Prachatice,a.s. 
Představenstvo Nemocnice Prachatice,a.s. vyhlašu-
je výběrové řízení na obsazení pozice: PRIMÁŘ/
PRIMÁŘKA INTERNÍHO ODDĚLENÍ. 
■ Kvalifikační požadavky: specializovaná způ-
sobilost v  oboru vnitřní lékařství dle zákona č. 
95/2004 Sb.; licence ČLK k výkonu funkce primá-
ře v  oboru; zdravotní způsobilost a  bezúhonnost; 
organizační a  řídicí schopnosti; znalost kódování 
DRG. 
■ Přihláška musí obsahovat: strukturovaný ži-
votopis; veškeré doklady o vzdělání včetně licencí 
ČLK (notářsky ověřené); platný výpis z  rejstříku 
trestů (ne starší než 3 měsíce). 
■ Nabízíme: práci v  příjemném kolektivu; mož-
nost služebního bytu; osobní mzdu + čtvrtletní 
odměny; příspěvek na důchodové připojištění; fi-
remní školku. 
■ Vlastnoručně podepsanou přihlášku zasílejte 
nejpozději do 26. 1. 2018 (včetně) na adresu: 
Nemocnice Prachatice,a.s., Nebahovská 1015, 
383 01 Prachatice. 
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – výběrové říze-
ní – primář/primářka Interního oddělení“. Vyhla-
šovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení 
zrušit, a to i bez udání důvodu. Potenciální zájemci 
jsou zváni k nezávazné informační návštěvě. 
■ Kontakt: MUDr. František Stráský, 
tel.: 602 324 538, e-mail: strasky@nempt.cz.

MUDR. VLADIMÍRA ŠAFRÁNKOVÁ
PLDD
Hledám nástupce pro dobře zavedenou ordinaci 
PLDD v Klatovech, ev. zaměstnám lékaře na libo-
volný úvazek dle dohody. 
■ Kontakt: tel. 732 410 346. 
MUDr. Vladimíra Šafránková

GERMED-PSY, S.R.O.

HLEDÁME LÉKAŘE - PSYCH. 
AMBULANCE
Nestátní zdravotnické zařízení hledá lékaře na 
1-4 dny pro Psychiatrickou ambulanci v  Par-
dubicích. Dobré pracovní podmínky. Pozdější 
přenechání praxe možné. 
■ Bližší informace na telefonu 
739 681 648.

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODD. CHIRURGIE
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme léka-
ře – lékařku na oddělení CHIRURGIE, praxe není 
podmínkou (absolvent/ka). 
■ Požadavky: VÝRAZNÝ(!) zájem o obor. 
■ Nabízíme: ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ (nad-
standardně technicky zajištěné, vysoká personální 
úroveň, perfektní edukační přístup, široké spek- 
trum výkonů); Akreditované pracoviště Chirurgie 
II. typu (vč. akreditace na Onkochirurgii a Trau-

matologii); maximální podpora specializačního 
vzdělávání; v  případě závazku vůči současnému 
zaměstnavateli nemocnice automaticky převez-
meme 100% závazku; profesionální přístup a kva-
litní pracovní prostředí; zaměstnanecké benefity  
(3 sick days, 5 týdnů řádné dovolené, 7 500,- Kč/
rok na rekreaci, penzijní/životní připojištění, kul-
turní a  sportovní akce, vzdělávání,…) - nástup 
možný ihned, popřípadě dle dohody. 
■ Bližší informace: podá primář oddělení MUDr. 
Michael Vraný, tel. č. 483 345 300, 
e-mail: vrany@nemjbc.cz;
případně kontaktujte personální oddělení, 
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA  
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
PRIMÁŘ
Výběrové řízení na pozici PRIMÁŘE oddělení 
ošetřovatelské péče 
■ Požadavky: Specializace v  oboru geriatrie, in-
terna nebo RFM; Licence ČLK pro výkon funkce 
primáře.
■ Nabízíme: Práci na pracovišti s moderním ošetřo-
vatelským programem, v příjemném prostředí léčeb-
ny s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou tradicí; 
Výhodné platové ohodnocení a náborový příspěvek; 

Nástup 1. 2. 2018 nebo dle dohody; 5 týdnů dovo-
lené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, 
možnost přidělení bytu.
■ Požadované doklady k přihlášce: 
Strukturovaný životopis s  přehledem dosavadní 
praxe; Fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém 
vzdělání; Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.
■ Písemné přihlášky zasílejte nejpozději 
do 12. 01. 2018. 
■ Kontakt: per@hamzova-lecebna.cz, 
www.hamzova-lecebna.cz 
(v sekci Nabídka zaměstnání).

SLOVENSKO
FAKULTNÁ NEMOCNICA  
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA PREŠOV

PRIJMEME LEKÁRA
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 
Prešov prijme do pracovného pomeru lekára so špe-
cializáciou v odbore kardiológia, chirurgia, gyneko-
lógia a pôrodníctvo, pediatria, pediatrická neuroló-
gia, pediatrická intenzívna medicína a ortopédia. 
■ Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese 
curilova@fnsppresov.sk.

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE  
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ  
NA SLOVENSKU        ?
Projekt PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE  
se specializuje na personální inzerci právě  
z oblasti zdravotnictví na Slovensku
Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:
-  v elektronické podobě PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE  

(distribuce probíhá především na lékaře, nelékaře  
a management zdrav. zařízení)

-  na www.pracavzdravotnictve.sk po dobu 1 měsíce 
Kontakt: obchod@pracavzdravotnictve.sk , + 421 944 064 615
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PONUKA PRACOVNÝCH POZÍCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE

JANUÁR 2018 ĎALŠIE INZERÁTY NÁJDETE NA WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK 

■ Nástup: ihneď 
■ Miesto výkonu práce: 
Bratislava (Petržalka) 
■ Zamestnanecké výhody: 
moderné prístrojové vyba-
venie, príjemný kolektív 
a  motivačné pracovné pro-
stredie, zaujímavé prípady, 
stabilná pracovná doba, voľ-
né víkendy.
■ Náplň práce: štandardný 
výkon ambulantnej staro- 
stlivosti v  obvodnej oftal-
mologickej ambulancii; 
práca s  tuzemskými a  za-
hraničnými klientmi podľa 
aktuálnych potrieb; riadenie 
zdravotnej sestry; plánova-
nie a dodržiavanie stanove-
ného harmonogramu; práca 
s PC na užívateľskej úrovni.
■ Podmienky: špecializá-
cia v  odbore oftalmológia, 
ústretovosť, príjemné vystu-
povanie.
■ Kontakt: 
Kristína NOSKOVÁ, 
k.noskova@starstaff.sk
+421 948 433 466

■ Náplň práce, právomo-
ci, zodpovednosti: ambu-
lantná starostlivosť o  pa-
cientov s IDS. 
■ Zamestnanecké výhody, 
benefity: Prevažne zahra-
ničná klientela, môžnosť 
účasti na zahraničných ško-
leniach, práca s  najnovšimi 
poznatkami v odbore, mož-
nosť participácie na výsku-
me.
■ Pracovný čas: od 8:00 do 
16:30 
■ Požadované vzdelanie: 
Vyššie odborné vzdelanie. 
■ Jazykové znalosti: 
Anglický – Pokročilý: C1 
■ Počítačové znalosti: 
Open Office – elementárna 
■ Kontaktná osoba: 
Mgr. Ondrej Ďurovský 
Tel: 0949 182 281 

STARSTAFF, S.R.O. 

HĽADÁME LEKÁRA 
OFTAMOLOGA 
■ Druh PP: plný úväzok 
■ Platové podmienky: do-
hodnuté osobne pri poho-
vore 

■ Požiadavky na zamest-
nanca: Vzdelanie v odbore: 
Všeobecné lekárstvo 
■ Jazykové znalosti: An-
glický jazyk: Pokročilý C1, 
Nemecký jazyk: Pokročilý 
C1 
■ Počítačové znalosti: 
Microsoft Windows – zá- 
klady, OpenOffice.org  
Writer – pokročilý 
■ Osobnostné predpo-
klady a  zručnosti: Komu-
nikatívnosť, Ochota učiť sa 
novým veciam, príjemné 
vystupovanie 
■ Kontaktná osoba: 
Mgr. Ondrej Ďurovský 
Tel: 0949 182 281 

BORELIOZA.SK 

HĽADÁME  
IMUNOLÓGA 
Imunológ: Špecializovaná 
ambulancia na liečbu klieš-
ťom prenášaných ochorení. 
■ Miesto práce: 
Teslová 33, 
821 02, Bratislava

LEKÁRI 
KRAJ BRATISLAVSKÝ 

BORELIOZA.SK 

HĽADÁME  
VŠEOBECNÉHO  
LEKÁRA 
Lekár (vhodné aj pre absol-
venta). Špecializovaná am-
bulancia na liečbu kliešťom 
prenášaných ochorení. 
■ Miesto práce: 
Teslová 33, 
821 02, Bratislava 
■ Druh pracovného po-
meru: plný úväzok, na do-
hodu (brigády), živnosť 
■ Náplň práce, právomo-
ci, zodpovednosti: Ambu-
lantná starostlivosť o  pa-
cienta 
■ Zamestnanecké výhody, 
benefity: Prevažne zahra-
ničná klientela, možnosť 
účasti na zahraničných ško-
leniach, práca s  najnovšími 
poznatkami v odbore, mož-
nosť participácie na výsku-
me. 

HĽADÁTE DO SVOJHO TÍMU NOVÝCH KOLEGOV? POMÔŽEME VÁM!
VÁŠ INZERÁT BUDE UVEREJNENÝ V ELEKTRONICKEJ A INTERNETOVEJ PODOBE JEDINEČNÉHO PROJEKTU PRÁCA v ZDRAVOTNICTVE. REGISTRUJTE SA ZADARMO  

A ZADAJTE SI ĽUBOVOĽNÝ POČET INZERÁTOV NA WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK ALEBO NÁM POŠLITE TEXT INZERÁTU NA OBCHOD@PRACAVZDRAVOTNICTVE.SK

RO K Y
22SME TU PRE VÁS

Lázeňské sanatorium Richmond Karlovy Vary přijme samostatně pracujícího lékaře se specializací  
v základním oboru. Osvědčení o specializované způsobilosti FBLR, znalost cizích jazyků RJ, AJ,  
(NJ s výhodou).  
■ Kontakt: trejbalova@richmond.cz, tel. č.: +420 353 177 578

RICHMOND A.S. ■ LÁZEŇSKÁ LÉKAŘKA – LÉKAŘ
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ROYAL SPA, A. S.

LÉKAŘ/KA
Přijmeme na HPP nebo VPP do našich lázeňských 
domů ve Velkých Losinách a Mariánských Lázních. 
■ Nabízíme: stabilní zázemí, motivující fin. ohodno-
cení (základní plat + příplatky + bonusy), roční odmě-
nu, možnost seberealizace, placené odb. vzdělávání, 
příjemné prac. prostředí, možnost stravování a ubyto-
vání, zaměstnanecké slevy, příspěvek na dopravu. 
■ Požadujeme: VŠ lék. směru s  atestací (RFM/
FBLR vítána), profesionální a  zodpovědný přístup 
k práci a klientům, bezúhonnost, zdrav. způsobilost, 
kom. znalost NJ nebo RJ vítána. 
■ Váš životopis zašlete k rukám paní Křečkové 
na email hr@royalspa.cz s uvedením místa, 
kde chcete pracovat. 
■ Více o firmě www.royalspa.cz. 
■ Případné dotazy Vám zodpovíme na 
tel.: č. 727 870 642.

OČNÍ ORDINACE

OČNÍ ORDINACE PRAHA 1
Přijmeme na celý i částečný úvazek atestované-
ho lékaře-lékařku. Ordinace je vybavena OCT, 
HRT, HEP, UZV. Výhledově možnost převze-
tí-koupě této praxe. 
■ Kontakt: www.drstuchla.cz

INTERNA CO. S.R.O.

VEDOUCÍ LÉKAŘ

Nemocnice následné a rehab. péče v Praze 6 hledá 
VEDOUCÍHO LÉKAŘE. 
■ Požadujeme: spec. způsobilost v  oboru, je-
hož součástí je jeden z  těchto základních kmenů 
– chirurgický, interní, všeobecné praktické lékař-
ství, neurologický, praxi delší než 8 let a  diplom 
celoživotního vzdělávání (STANOVISKO ČLK 
č.1/2011). 
■ Nabízíme: Nadstandardní smluvní mzdové 
podmínky, 5 týdnu dovolené, výborná dopravní 
dostupnost, osobní přístup. 
■ Životopis zašlete na: 
zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz, 
tel. 777 253 940.

INTERNA CO. S.R.O.

SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ
Nemocnice následné a rehab. péče v Praze 6 hledá 
do týmu sekundárního lékaře. 
■ Nabízíme smluvní mzdové podmínky (nástupní 
plat 60 000 hrubého bez služeb a příplatků), 5 týd-
nů dovolené, závodní stravování, dobrá dopravní 
dostupnost. Při HPP nabízíme náborový příspěvek 
150.000 Kč. 
■ Požadujeme: vhodnou specializaci v oboru nebo 
alespoň absolvování základního kmene. 
■ Krátký životopis zašlete na 
zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz, 
tel. 777 253 940.

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ
WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM GAUDIA

PSYCHIATR
Psychoterapeutické centrum Gaudia hledá do am-
bulance psychiatra na zkrácený úvazek (0,1 - 0,2). 
■ Plat od 5 do 10 000 Kč. Atestace není podmín-
kou. Sídlo na Praze 3, Žižkov.
■ Zájemci posílejte svoje CV na mail 
management@gaudia.cz. 
Bude-li mít zájemce i  psychoterapeutický výcvik, 
je možná kombince s psychoterapeutickou prací.

MALÉ ZDRAVÍ A.S.
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA  
PRO DĚTI A DOROST  
NEBO PEDIATRIČKA
Jsme síť ambulancí pro děti a  dorost – MALÉ 
ZDRAVÍ a  hledáme lékařku do ordinace prak-
tického lékaře pro děti a dorost nebo pediatričku. 
■ Požadujeme lékařku s atestací (L3) nebo v pře-
datestační přípravě (L2). 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, služební auto-
mobil, denní provoz, bez služeb, bez sobot a ne-
dělí, příjemné pracovní prostředí, podporu dalšího 
vzdělávání. 
■ Kontakt: Ing. Teodor Jurga, 
teodor.jurga@malezdravi.cz, tel.: 731 672 211.

NEMOCNICE NA PLEŠI S.R.O.

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Nemocnice Na Pleši s.r.o., přijme do pracovního po-
měru lékaře na plicní oddělení, vhodné i  pro absol-
venty. 
■ Požadujeme odbornou a  zdravotní způsobilost 
a  trestní bezúhonnost. Možnost ubytování v  areálu 
nemocnice. 
■ Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: personalni@naplesi.cz

NEMOCNICE NA PLEŠI S.R.O.
LÉKAŘ/LÉKAŘKA
Nemocnice Na Pleši s.r.o. přijme do pracovního 
poměru lékaře do chirurgické ambulance. 
■ Požadujeme specializovanou způsobilost v obo-
ru, zdravotní způsobilost a  bezúhonnost, znalost 
práce na PC. Vhodné i pro SD. Možnost ubyto-
vání v areálu nemocnice. 
■ Písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail: 
personalni@naplesi.cz, tel: 318 541 513

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ, PEDIATR
Nestátní ambulantní zařízení v  Berouně hledá 
odborného lékaře na tuto pozici: VŠEOBECNÝ 
LÉKAŘ - plný i částečný úvazek. 
■ Nabízíme výhodné platové podmínky, práci 
v příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělá-
vaní. Dobré spojení do Prahy. 
■ Kontakt: 724 786 903, 311 746 315, 
medicentrum@medicentrum.cz

 
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, 
přijmou ZÁSTUPCE HLAVNÍHO LÉKAŘE SPOLEČNOSTI. 
■ Hledáme lékaře se specializací v oboru RFM s praxí alespoň 10 let. 
■ Nabízíme celoroční práci HPP v jednosměnném provozu PO-PÁ, služební byt 
v Luhačovicích, zázemí a stabilitu silné společnosti, mzdové podmínky dle dohody a karierního řádu, pracovní dobu 
7,5 hod denně, 25 dnů řádné dovolené, vánoční svátky – VOLNO, aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstna-
necké benefity (úhrada ročního členského příspěvku ČLK, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné 
rekreace, zaměstnanecké stravování, odměny při pracovních a životních výročích). 
■ Bližší informace poskytne Hlavní lékař společnosti MUDr. Jiří Hnátek, tel.: 577 681 102, 
e-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz 

 LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  ZÁSTUPCE HLAVNÍHO LÉKAŘE SPOLEČNOSTI

Lázeňské sanatorium Richmond Karlovy Vary přijme samostatně pracujícího lékaře 
se specializací v základním oboru. 
Osvědčení o specializované způsobilosti FBLR, znalost cizích jazyků RJ, AJ, (NJ s výhodou).  
■ Kontakt: trejbalova@richmond.cz, tel. č.: +420 353 177 578

RICHMOND A.S. ■ LÁZEŇSKÁ LÉKAŘKA – LÉKAŘ

Venerologická ambulance – Praha 5, hledá odborného lékaře na pozici  
VENEROLOG – na plný i částečný úvazek. 
■ Nabízíme výhodné platové podmínky, bonusy, práci v příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávání. 
■ Kontakt: 724 786 907, medicentrum@medicentrum.cz

MEDICENTRUM BEROUN S.R.O. ■ VENEROLOG

LE T
66

■ Atraktivní prostředí, atraktivní klienti – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Státní instituce s jasnou vizí 
rozvoje.
■ Nabízíme: zajímavé platové podmínky, již zřízený ambulantní informační systém, vč. eReceptu, plný pracovní 
úvazek, podporu vzdělávání, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé 
benefity.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
LÉKAŘ ATESTANT – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MLADÁ BOLESLAV
LÉKAŘ STOMATOLOG – ordinace PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p.o. přijme: L é k a ř e – l é k a ř k y - do stálého pracovního poměru 
na plný ev. i částečný pracovní úvazek - na lékařské pohotovostní služby – dohoda o pracovní činnosti.
■ Požadujeme: Znalost práce na PC. Čistý trestní rejstřík. Interní kmen výhodou. 
■ Nabízíme: Nadstandardní platové ohodnocení. Práci v příjemném kolektivu v nově zrekonstruované budově s 
kvalitním technickým vybavením.  Možnost úpravy pracovní doby podle individuálních potřeb. Přednostní přidělení 
bytu MČ Praha 10. 
■ Kontakty: LDN Vršovice, Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10,  
web: www.ldnvrsovice.cz, e-mail: vaclav.ptacek@ldnvrsovice.cz,  
telefon: 271 008 500, 271 008 508, 775 018 537

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH VRŠOVICE, P.O.  
■ PŘIJMEME LÉKAŘE – LÉKAŘKY

Lázně Bělohrad a.s., přijme lékaře/lékařku.
■ Nabízíme: zázemí stabilní společnosti; nadstandardní mzdové ohodnocení včetně  
odměn; možnost ubytování; hrazené odborné vzdělávání; plný nebo zkrácený úvazek.
■ Požadujeme: VŠ lékař. směru s atestací (výhodou RFM/FBLR ); trestní bezúhonnost. 
■ Kontakt: Email:prace@belohrad.cz - Tel.: 720967572 - Web: belohrad.cz/kariera

LÁZNĚ BĚLOHRAD A.S. ■ PŘIJMEME LÉKAŘE/LÉKAŘKU

Kontakt:

Eva Poláková | +420 724 576 888 | kariera@mediconas.cz

Skupina MEDICON přijme 
do nové Kliniky Holešovice lékaře v odbornostech:

Endokrinologie | Alergologie | Diabetologie 

Dermatologie | Neurologie | Interna 

Praktický lékař | Praktický lékař pro děti a dorost | ORL 

V případě zájmu o jiná naše pracoviště nás prosím neváhejte 

kontaktovat.

a nelékařský zdravotnický personál.

www.mediconas.cz

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

měsíční mzda 
 

 Náborový příspěvek ·

 Zázemí a stabilitu silné společnos� ·

· Další

·  s vytvořením 

   zázemí pro rodinu

 i lékařům s odbornos�� 

 

 

komplexní vzdělávací program.

Přijmeme i lékaře s odbornos� 

 

Oblastní	nemocnice	Kladno,	a.s.,	
nemocnice	Středočeského	kraje	hledá:

Plicní	/ Kožní	/ Dětské / Onkologie / Zubní

§ nadstandardní	finanční	ohodnocení
§ zaměstnanecké	benefity	(týden	dovolené	navíc,	stravenky,	

příspěvek	na	penzijní	připojištění,	firemní	dětská	skupina,	
možnost	přidělení	městského	bytu,	další	výhody	dle	
Kolektivní	smlouvy)

V	případě	Vašeho	zájmu	nám	zašlete	Váš	životopis:

Ing.	Lucia	Růžičková,	vedoucí	personálního	odboru
Oblastní	nemocnice	Kladno,	a.s.,	nemocnice	Středočeského	kraje
tel.:	312	606	413,	e-mail: lucia.ruzickova@nemocnicekladno.cz

NABÍZÍME

Lékaře	(i	absolventy)	v	přípravě	k	získání	
specializované	způsobilosti	v	lékařských	oborech:

Lékaře	se	specializovanou	způsobilostí	
v	lékařských	oborech:

Plicní	/ Hematologie	/ Chirurgie	/ Neurologie	/ Interna

Zájemci se prosím 
hlaste na 
simova@cepha.cz 
(+420 377 517 515) 

Smluvní mzda 
včetně benefitů na 
základě osobního 
jednání.

Společnost CEPHA s.r.o. v Plzni, která se zabývá 
prováděním klinických hodnocení, zejména  
bioekvivalenčních studií generických léčiv, hledá 

na pozici 
vedoucího klinického výzkumu/
vedoucího lékaře klinické jednotky.
Specializovaná způsobilost ve vnitřním  
lékařství nebo druhá  atestace z vnitřního  
lékařství nebo atestace z klinické farmakologie 
je podmínkou.

 LÉKAŘE/KU

NEMOCNICE PRACHATICE,A.S.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Nemocnice Prachatice,a.s. 
Představenstvo Nemocnice Prachatice,a.s. vyhlašu-
je výběrové řízení na obsazení pozice: PRIMÁŘ/
PRIMÁŘKA INTERNÍHO ODDĚLENÍ. 
■ Kvalifikační požadavky: specializovaná způ-
sobilost v  oboru vnitřní lékařství dle zákona č. 
95/2004 Sb.; licence ČLK k výkonu funkce primá-
ře v  oboru; zdravotní způsobilost a  bezúhonnost; 
organizační a  řídicí schopnosti; znalost kódování 
DRG. 
■ Přihláška musí obsahovat: strukturovaný ži-
votopis; veškeré doklady o vzdělání včetně licencí 
ČLK (notářsky ověřené); platný výpis z  rejstříku 
trestů (ne starší než 3 měsíce). 
■ Nabízíme: práci v  příjemném kolektivu; mož-
nost služebního bytu; osobní mzdu + čtvrtletní 
odměny; příspěvek na důchodové připojištění; fi-
remní školku. 
■ Vlastnoručně podepsanou přihlášku zasílejte 
nejpozději do 26. 1. 2018 (včetně) na adresu: 
Nemocnice Prachatice,a.s., Nebahovská 1015, 
383 01 Prachatice. 
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – výběrové říze-
ní – primář/primářka Interního oddělení“. Vyhla-
šovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení 
zrušit, a to i bez udání důvodu. Potenciální zájemci 
jsou zváni k nezávazné informační návštěvě. 
■ Kontakt: MUDr. František Stráský, 
tel.: 602 324 538, e-mail: strasky@nempt.cz.

MUDR. VLADIMÍRA ŠAFRÁNKOVÁ
PLDD
Hledám nástupce pro dobře zavedenou ordinaci 
PLDD v Klatovech, ev. zaměstnám lékaře na libo-
volný úvazek dle dohody. 
■ Kontakt: tel. 732 410 346. 
MUDr. Vladimíra Šafránková

GERMED-PSY, S.R.O.

HLEDÁME LÉKAŘE - PSYCH. 
AMBULANCE
Nestátní zdravotnické zařízení hledá lékaře na 
1-4 dny pro Psychiatrickou ambulanci v  Par-
dubicích. Dobré pracovní podmínky. Pozdější 
přenechání praxe možné. 
■ Bližší informace na telefonu 
739 681 648.

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODD. CHIRURGIE
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme léka-
ře – lékařku na oddělení CHIRURGIE, praxe není 
podmínkou (absolvent/ka). 
■ Požadavky: VÝRAZNÝ(!) zájem o obor. 
■ Nabízíme: ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ (nad-
standardně technicky zajištěné, vysoká personální 
úroveň, perfektní edukační přístup, široké spek- 
trum výkonů); Akreditované pracoviště Chirurgie 
II. typu (vč. akreditace na Onkochirurgii a Trau-

matologii); maximální podpora specializačního 
vzdělávání; v  případě závazku vůči současnému 
zaměstnavateli nemocnice automaticky převez-
meme 100% závazku; profesionální přístup a kva-
litní pracovní prostředí; zaměstnanecké benefity  
(3 sick days, 5 týdnů řádné dovolené, 7 500,- Kč/
rok na rekreaci, penzijní/životní připojištění, kul-
turní a  sportovní akce, vzdělávání,…) - nástup 
možný ihned, popřípadě dle dohody. 
■ Bližší informace: podá primář oddělení MUDr. 
Michael Vraný, tel. č. 483 345 300, 
e-mail: vrany@nemjbc.cz;
případně kontaktujte personální oddělení, 
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA  
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
PRIMÁŘ
Výběrové řízení na pozici PRIMÁŘE oddělení 
ošetřovatelské péče 
■ Požadavky: Specializace v  oboru geriatrie, in-
terna nebo RFM; Licence ČLK pro výkon funkce 
primáře.
■ Nabízíme: Práci na pracovišti s moderním ošetřo-
vatelským programem, v příjemném prostředí léčeb-
ny s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou tradicí; 
Výhodné platové ohodnocení a náborový příspěvek; 

Nástup 1. 2. 2018 nebo dle dohody; 5 týdnů dovo-
lené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, 
možnost přidělení bytu.
■ Požadované doklady k přihlášce: 
Strukturovaný životopis s  přehledem dosavadní 
praxe; Fotokopie dokladů o nejvyšším dosaženém 
vzdělání; Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.
■ Písemné přihlášky zasílejte nejpozději 
do 12. 01. 2018. 
■ Kontakt: per@hamzova-lecebna.cz, 
www.hamzova-lecebna.cz 
(v sekci Nabídka zaměstnání).

SLOVENSKO
FAKULTNÁ NEMOCNICA  
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA PREŠOV

PRIJMEME LEKÁRA
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 
Prešov prijme do pracovného pomeru lekára so špe-
cializáciou v odbore kardiológia, chirurgia, gyneko-
lógia a pôrodníctvo, pediatria, pediatrická neuroló-
gia, pediatrická intenzívna medicína a ortopédia. 
■ Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese 
curilova@fnsppresov.sk.

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE  
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ  
NA SLOVENSKU        ?
Projekt PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE  
se specializuje na personální inzerci právě  
z oblasti zdravotnictví na Slovensku
Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:
-  v elektronické podobě PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE  

(distribuce probíhá především na lékaře, nelékaře  
a management zdrav. zařízení)

-  na www.pracavzdravotnictve.sk po dobu 1 měsíce 
Kontakt: obchod@pracavzdravotnictve.sk , + 421 944 064 615
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■ Nástup: ihneď 
■ Miesto výkonu práce: 
Bratislava (Petržalka) 
■ Zamestnanecké výhody: 
moderné prístrojové vyba-
venie, príjemný kolektív 
a  motivačné pracovné pro-
stredie, zaujímavé prípady, 
stabilná pracovná doba, voľ-
né víkendy.
■ Náplň práce: štandardný 
výkon ambulantnej staro- 
stlivosti v  obvodnej oftal-
mologickej ambulancii; 
práca s  tuzemskými a  za-
hraničnými klientmi podľa 
aktuálnych potrieb; riadenie 
zdravotnej sestry; plánova-
nie a dodržiavanie stanove-
ného harmonogramu; práca 
s PC na užívateľskej úrovni.
■ Podmienky: špecializá-
cia v  odbore oftalmológia, 
ústretovosť, príjemné vystu-
povanie.
■ Kontakt: 
Kristína NOSKOVÁ, 
k.noskova@starstaff.sk
+421 948 433 466

■ Náplň práce, právomo-
ci, zodpovednosti: ambu-
lantná starostlivosť o  pa-
cientov s IDS. 
■ Zamestnanecké výhody, 
benefity: Prevažne zahra-
ničná klientela, môžnosť 
účasti na zahraničných ško-
leniach, práca s  najnovšimi 
poznatkami v odbore, mož-
nosť participácie na výsku-
me.
■ Pracovný čas: od 8:00 do 
16:30 
■ Požadované vzdelanie: 
Vyššie odborné vzdelanie. 
■ Jazykové znalosti: 
Anglický – Pokročilý: C1 
■ Počítačové znalosti: 
Open Office – elementárna 
■ Kontaktná osoba: 
Mgr. Ondrej Ďurovský 
Tel: 0949 182 281 

STARSTAFF, S.R.O. 

HĽADÁME LEKÁRA 
OFTAMOLOGA 
■ Druh PP: plný úväzok 
■ Platové podmienky: do-
hodnuté osobne pri poho-
vore 

■ Požiadavky na zamest-
nanca: Vzdelanie v odbore: 
Všeobecné lekárstvo 
■ Jazykové znalosti: An-
glický jazyk: Pokročilý C1, 
Nemecký jazyk: Pokročilý 
C1 
■ Počítačové znalosti: 
Microsoft Windows – zá- 
klady, OpenOffice.org  
Writer – pokročilý 
■ Osobnostné predpo-
klady a  zručnosti: Komu-
nikatívnosť, Ochota učiť sa 
novým veciam, príjemné 
vystupovanie 
■ Kontaktná osoba: 
Mgr. Ondrej Ďurovský 
Tel: 0949 182 281 

BORELIOZA.SK 

HĽADÁME  
IMUNOLÓGA 
Imunológ: Špecializovaná 
ambulancia na liečbu klieš-
ťom prenášaných ochorení. 
■ Miesto práce: 
Teslová 33, 
821 02, Bratislava

LEKÁRI 
KRAJ BRATISLAVSKÝ 

BORELIOZA.SK 

HĽADÁME  
VŠEOBECNÉHO  
LEKÁRA 
Lekár (vhodné aj pre absol-
venta). Špecializovaná am-
bulancia na liečbu kliešťom 
prenášaných ochorení. 
■ Miesto práce: 
Teslová 33, 
821 02, Bratislava 
■ Druh pracovného po-
meru: plný úväzok, na do-
hodu (brigády), živnosť 
■ Náplň práce, právomo-
ci, zodpovednosti: Ambu-
lantná starostlivosť o  pa-
cienta 
■ Zamestnanecké výhody, 
benefity: Prevažne zahra-
ničná klientela, možnosť 
účasti na zahraničných ško-
leniach, práca s  najnovšími 
poznatkami v odbore, mož-
nosť participácie na výsku-
me. 

HĽADÁTE DO SVOJHO TÍMU NOVÝCH KOLEGOV? POMÔŽEME VÁM!
VÁŠ INZERÁT BUDE UVEREJNENÝ V ELEKTRONICKEJ A INTERNETOVEJ PODOBE JEDINEČNÉHO PROJEKTU PRÁCA v ZDRAVOTNICTVE. REGISTRUJTE SA ZADARMO  

A ZADAJTE SI ĽUBOVOĽNÝ POČET INZERÁTOV NA WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK ALEBO NÁM POŠLITE TEXT INZERÁTU NA OBCHOD@PRACAVZDRAVOTNICTVE.SK

RO K Y
22SME TU PRE VÁS

Lázeňské sanatorium Richmond Karlovy Vary přijme samostatně pracujícího lékaře se specializací  
v základním oboru. Osvědčení o specializované způsobilosti FBLR, znalost cizích jazyků RJ, AJ,  
(NJ s výhodou).  
■ Kontakt: trejbalova@richmond.cz, tel. č.: +420 353 177 578

RICHMOND A.S. ■ LÁZEŇSKÁ LÉKAŘKA – LÉKAŘ
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5/18 Resuscitace novorozence
Datum: čtvrtek 25. 1. 2018, 9.00–12.30 hod.
Místo: Praha 4, ÚPMD, Podolské nábřeží 157/4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 míst
Koordinátor: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a  dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifi kát o tom, že 
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence 
na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení 
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

4/18 Akademie lékařské angličtiny 
Zahájení: 27. 1. 2018
Zakončení: 7. 4. 2018
Termíny: 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka celkem: 24 hodin (každou sudou sobotu, 
6×4 hodiny)
Počet kreditů: 4 kredity/1 lekce
Účastnický poplatek: 2950 Kč
Jedná se o specializovaný tříměsíční jazykový kurz anglič-
tiny pro lékaře, zaměřený na procvičení komunikačních 
dovedností z lékařského prostředí a použití odborné termi-
nologie v praxi. Výuka je speciálně koncipována tak, abyste 
se seznámili se slovní zásobou, terminologií a gramatickými 
strukturami potřebnými pro práci ve zdravotnictví. 
V Akademii lékařské angličtiny vyučují čeští lektoři i ro-
dilí mluvčí – podle jazykové úrovně. V tomto semestru 
bude Akademie lékařské angličtiny realizována na úrovni 
B2.
Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.

6/18 Ideální zdravotnické pracoviště 
Datum: 27. 1. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Ideál je něco, čeho nelze v praxi dosáhnout, nikdy bychom 
se ale neměli přestat snažit o to, alespoň se mu přiblížit. 
Smyslem programu bude řízená skupinová diskuse, která 
se dotkne všech důležitých aspektů, na něž by měli všichni 
lékaři (nejen ti ve vedoucích pozicích) myslet.  V případě 
zdravotnických pracovišť (ambulancí i celých zařízení) spo-
kojený personál a pacienti znamenají nižší riziko vyčerpání 
a stresu – tedy jevů, které zdravotníkům běžně „zahušťují“ 
pracovní prostředí spoustou konfl iktů a nedorozumění.

31/18 Kurz intenzivní medicíny
Datum: 27. 1. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 8 hodin            
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Jiří Valenta
 Blok: Invazivní hemodynamika pro anesteziology a in-
tenzivisty
MUDr. Michal Matias, doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. 
• Co můžeme vyčíst z křivky arteriálního tlaku a CVP.
MUDr. Michal Matias
• Semiinvazivní a  neinvazivní metody měření srdečního 

výdeje.
Doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.  
• Plicnicový katétr – má stále místo v klinické praxi? 
MUDr. Jan Rulíšek
• Jícnová a transtorakální echokardiografi e v monitoraci 

hemodynamiky. 
 
Blok: CRRT pro intenzivisty
MUDr. Michal Otáhal
• RRT v intenzivní péči.
MUDr. Michal Otáhal, MUDr. Mychajlo Zakharchenko 
• Cévní vstupy, katétry, AV fi stule, fi ltry a  technické as-

pekty RRT.

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. 
• Podpora funkce ledvin a její načasování.
• Regionální citrátová antikoagulace.

7/18 Exantémová infekční onemocnění v obrazech 
a kazuistikách
Datum: 3. 2. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika 
infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, 
Katedra infekčních nemocí IPVZ 
Posluchač kurzu bude seznámen s  epidemiologií, dia-
gnostikou, léčbou a možnými komplikacemi nejčastějších 
infekčních exantémových onemocnění. Většina infekcí 
bude prezentována na názorných kazuistikách z rutinní 
klinické praxe.

8/18 Tým lékařů se neřídí sám (OPAKOVÁNÍ)
Datum: 3. 2. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Lékaři manažeři potřebují pro kvalitní řízení svých podříze-
ných mnoho znalostí a dovedností. S těmi je třeba pracovat 
tak, aby byly co nejlepší nejen výsledky práce týmu, ale pře-
devším jeho atmosféra, která je pro úspěch zcela zásadní. 
Program je veden interaktivní metodou, převažuje řízená 
skupinová diskuse, průběžně doplňovaná skupinovými 
i individuálními cvičeními z oblasti zdravotnictví. 
Kurz je určen všem lékařům ve vedoucích pozicích, kteří 
chtějí na poli týmového řízení uspět.

45/18 Postgraduální akademie: Oftalmologie
Datum: středa 7. 2. 2018, 14.00–18.00 hod.
Místo: Praha 2, Kongresové centrum Vavruška, Karlovo 
nám. 317/5
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, 
Oční klinika LF UK a FN v HK

10/18 Novinky v kardiologii 
Datum: 10. 2. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiodiabetes.  
Prim. MUDr. Robert Čihák, CSc.
• Intervenční léčba dysrytmií.
Doc. MUDr. Jaromír Chlumský, CSc. 
• Trombokardiologie. Antiagregace a antikoagulace.    
MUDr. Adrian Reichenbach  
• Srdeční selhání se zachovalou systolickou funkcí.    
Doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.
• Onkokardiologie.    
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Hypertenzní krize a gestóza.    

11/18 Odpolední seminář: Očkování u dětí v praxi
Datum: středa 14. 2. 2018, 15.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Hana Cabrnochová
Odpolední prodloužený seminář bude zaměřen přede-
vším  na současné poznatky týkající se nových a alter-
nativních vakcín a  možností jejich užití v  každodenní 
práci dětského lékaře. Nedílnou součástí bude právní 
rámec očkování v současné době, problematika odmítání 
očkování a novinky týkající se očkování těhotných žen v ČR.
 Seminář bude veden formou workshopu s možností řešení 
konkrétních otázek z praxe posluchačů.
12/18 Základy rétoriky a rétorických dovedností 

Datum: 17. 2. 2018
Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Kongresové centrum Ne-
mocnice Na Homolce
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektor: prof. Jan Přeučil
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený 
projev. Kurz je úzce zaměřen na otázku správných řečnic-
kých dovedností a návyků. 

13/18 Tuberkulóza
Datum: 17. 2. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., 
FTN Krč
MUDr. Lucie Heribanová 
• Novinky v diagnostice a léčbě astmatu a CHOPN.
MUDr. Emília Kopecká 
• Tuberkulóza – současný přístup k diagnostice a léčbě.
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. 
• Novinky v diagnostice a léčbě plicních fi bróz.
MUDr. Pavla Žáčková 
• Záněty plic a pleury – diagnostika a léčba. 

32/18 Novinky v neodkladné péči 2018
Datum: 24. 2. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Novinky 2017–2018. Světová i domácí metodická dopo-

ručení, nová portfolia pacientů, rizika pro zdravotníky, 
algoritmy optimálních postupů.

 MUDr. Vladimír Polanecký
• Epidemiologická rizika, ochrana zdravotníků, podezře-

ní, hlášení a první opatření.
PharmDr. Veronika Prokešová 
• Nebezpečné interakce současných léků, kombinace 

s OTC a doplňky, akutní rizika pro zdravotníky v první 
linii a postup.

MUDr. Jiří Zika
• Diagnostika a dif. dg. v první linii, postupy při nejistotě, 

informované souhlasy a adverzní přání.
MUDr. Martin Polák
• Celkově dekompenzovaný pacient při prvním kontaktu 

– přechody z  ambulantních medikací k  intenzivní far-
makoterapii symptomatické i kauzální.

Mgr. Kristýna Fejfarová
• Současné vybavení pro první ošetření v  linii prvního 

kontaktu; pacienti s  DDOT, DUPV, PEG, popálením, 
poraněním, PICC, tracheo atd.

JUDr. Jan Vondráček
• 2018 – současná medicínskoprávní dilemata a problémy 

a dilemata. Jak jim předejít a jak je řešit? 

15/18 Základy cestovní medicíny a očkování
Datum: 3. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika 
infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, 
Katedra infekčních nemocí IPVZ
Cílem kurzu je seznámit posluchače s  nejčastějšími 
zdravotními obtížemi souvisejícími s  cestováním 
a  možnostmi jejich prevence. Absolvent kurzu se do-
zví, jaké vakcíny je vhodné aplikovat cestovatelům před 
odjezdem do rizikových oblastí  a  jak racionálně  in-
dikovat antimalarickou profylaxi. Mezi další  témata, 
která  budou do programu kurzu zařazena, patří pre-
vence nákaz přenášených komáry, léčba cestovních průjmů 
a prevence nejčastějších neinfekčních zdravotních obtíží.

16/18 Mapování zdravotnického týmu
Datum: 3. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

98/17 Strabismus 
Datum: 20. 1. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný, FNKV Praha 10
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky 
v dětském i dospělém věku. Kurz je určen především pro 
mladé oftalmology, ale i pediatry a neurology zajímající 
se o strabismus. 
• Vyšetřovací metody. 
• Typy dynamického a paralytického strabismu. 
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti. 
• Chirurgická terapie.

34/18 Funkční vyšetření v pneumologii
Datum: 20. 1. 2018, 9–18 hod.
Místo: Karlovy Vary
Délka: 9 hodin 
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Odborný garant: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Lektoři: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D., MUDr. Jarmila Fi-
šerová, MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Stanislava Kacrová, 
MUDr. Eva Voláková, MUDr. Vladimír Zindr
Funkční vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody 
v pneumologii a příbuzných oborech. Umožňuje nejen poro-
zumět patofyziologickým mechanismům plicních onemoc-
nění, ale jeho použití v klinické praxi pomáhá významným 
způsobem v diferenciální diagnostice plicních onemocnění, 
rozlišení nebo určení podílu onemocnění plicních, neuro-
muskulárních a kardiovaskulárních. Funkční vyšetření plic 
se rovněž významně podílí na diagnostice a monitorování 
plicních onemocnění a má velkou výpovědní hodnotu pro 
určení prognózy plicních či některých neuromuskulárních 
a kardiovaskulárních onemocnění. Navíc tvoří zcela nezbyt-
nou součást předoperačních vyšetření hrudních i některých 
mimohrudních operací. Kurz je pojímán jako „certifi kační“, 
absolventi kurzu dostanou potvrzení.
• Cílem kurzu je seznámit posluchače: 
• se základy fyziologie a patofyziologie dýchání,
• s jednotlivými metodami vyšetření funkce respirační-

ho systému,
• s principy hodnocení těchto vyšetření,
• s klinickým významem jednotlivých vyšetření pro one-

mocnění/funkci jednotlivých systémů,
• s kontrolou kvality funkčních laboratoří a jednotlivých 

vyšetření.
Kurz je určen pro lékaře zejména následujících oborů: 
pneumologie, alergologie, pracovní lékařství, tělovýchov-
né lékařství a rehabilitace.

3/18 Tuberkulóza u dětí
Datum: úterý 23. 1. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Karolína Doležalová, 
FTN Praha 4-Krč

Oddělení vzdělávání ČLK
Lékařská 2, 150 30 Praha 5 
tel. 234 760 711, 234 760 710 
fax 257 220 618 
e-mail:  vzdelavani@clkcr.cz  

seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kurzům 
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace 
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastní-
ci 10 dnů před konáním kurzu. 
Věnujte pozornost zasílaným informa-
cím, neboť místo konání kurzu může 
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení. 
Obvyklý začátek víkendových kurzů: 
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána 
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky: 
viz informace na www.lkcr.cz

UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou 
 průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz     
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Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Aby mohl vedoucí lékař úspěšně řídit svoje podřízené, 
měl by je dobře znát. To se samozřejmě běžně děje, tento 
program však nabízí systematickou možnost detailněj-
šího vhledu do podřízených. „Mapování“ týmu lékařů 
se dotkne tří oblastí – osobnostní typologie jeho členů, 
mezigeneračního soužití a různých týmových rolí. Na 
základě teoretických znalostí si každý účastník postupně 
tvoří svoje tři mapy, které mu napovědí, kam má obrátit 
svoji manažerskou energii, aby jeho tým lépe fungoval.  

47/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včet-
ně praktického nácviku)
Datum: pondělí 5. 3. 2018, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

48/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včet-
ně praktického nácviku)
Datum: úterý 6. 3. 2018, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
17/18 Nebojme se nedonošených dětí – průvodce 

nejčastějšími problémy rizikových novorozenců 
pro PLDD
Datum: 10. 3. 2018
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Kurz je určen pro PLDD, kteří mají v péči původně nedo-
nošené či rizikové novorozence se závažnou perinatální 
anamnézou, a zejména pak pro ty, kteří by se tomuto typu 
pacientů v budoucnu chtěli více věnovat.  Kurz je zaměřen 
na nové trendy v neonatologii (koncept vývojové péče) 
a následné dlouhodobé sledování těchto dětí. Zvláštní 
důraz je kladen na nejčastější problémy nedonošených 
dětí a jejich praktické řešení. Zvláštní pozornost bude 
věnována specifikům psychomotorického vývoje těchto 
dětí v prvních dvou letech věku. 

44/18 Prevence násilí
Datum: 10. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Mgr. Michal Barda
• Úvod do problematiky sebeobrany. 
• Prevence napadení. 
• Deeskalace konfliktních situací.
• Fyzická sebeobrana. 
• Použití improvizovaných zbraní. 
• Právní rámec sebeobrany. 
• Řešení postkonfliktní situace.
Kurz je určen pro lékaře a členy pomáhajících profesí. Po 
absolvování kurzu by měl být účastník schopen rozpoznat 
nebezpečné konfliktní situace, předcházet jejich eskalaci 
a v případě běžného fyzického napadení se ubránit. Záro-
veň účastníci získají povědomí o relevantních právních 
předpisech a o dalším řešení konfliktní situace po skončení 
bezprostředního ohrožení.

46/18 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 10. 3. 2018

Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita 

a morbidita, pasivní kouření.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika. 
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., MUDr. Kamila Zvol-
ská, Ph.D.
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické ku-

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

pion, vareniklin, léky ve vývoji, onkologičtí pacienti, 
těhotné.

MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
• Léčba závislosti na tabáku u psychiatricky nemocných.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kouření a hmotnost.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, zahřívaný tabák, harm reduc-

tion.
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská, 
Ph.D., MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v  ČR, 

specializovaná centra, krátká intervence v  ordinaci – 
5A/3A.

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánko-
vá, Ph.D., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., MUDr. Alexandra 
Pánková, Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů. 

18/18 Resuscitace novorozence
Datum: čtvrtek 15. 3. 2018, 9.00–12.30 hod.

Místo: Praha 4, ÚPMD, Podolské nábřeží 157/4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 míst
Koordinátor: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci no-
vorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů 
tak, aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množ-
ství 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, jednak mož-
nost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém 
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden 
formou workshopu.

19/18 Urgentní medicína v praxi
Datum: 17. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
 MUDr. Jitka Dissou 
• Dětský urgentní příjem a  systém péče o  dětské paci-

enty.
• Nejčastější akutní stavy u dětí.
MUDr. Eva Smržová
• Ošetření závažného úrazu v praxi – co je zásadní.
• Letecká záchranná služba a  její místo v  systému péče 

o urgentní stavy.
MUDr. Roman Škulec, Ph.D. 
• Point-of-care ultrasonografie v prvním kontaktu. 
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. 
• KPR trochu jinak – kdy ano, kdy ne a  co si myslí od-

borníci.
• Vše je někdy jinak – kazuistiky z urgentního příjmu.
 

Inzerce A181000232
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20/18 Schopnost efektivní komunikace pro lékaře 
a zdravotnický personál
Datum: 17. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Přednášející: Milena Steinmasslová
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
• Sdělení, sdílení, autenticita, sebepodpora, seberefl exe, 

vytvoření atmosféry důvěry:
• základní komunikační dovednosti, rozhovor v  praxi – 

technika dvojic,
• emoce v komunikaci – já a můj protějšek,
• sdělování špatných zpráv – pacient, rodina – praktický 

nácvik, zpětná vazba,
• otázky, refl exe, zpětná vazba, diskuse.

21/18 Seminář: Nedonošenec v péči PLDD – postu-
py pro každodenní praxi
Datum: úterý 20. 3. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana 
Staníčková, ÚPMD, poradna pro rizikové novorozence
Kurz pro PLDD zaměřený na praktické aspekty a specifi ka 
péče o novorozence původně nezralé a/nebo se závažnou 
perinatální anamnézou. Náplní kurzu budou praktická 
doporučení pro řešení nejčastějších problémů spojených 
s nedonošeností především v prvních dvou letech života 
(anemie, osteopenie, růstové křivky, PMV atd.). 

22/18 Vrozené vývojové vady ruky
Datum: 24. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prim. MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav 
chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou
Kurz je určen především dětským lékařům, porodníkům, 
rehabilitačním lékařům i dětským chirurgům i všem dalším, 
kteří se ve své denní praxi setkávají s pacienty s vadami ruky 
a chtějí si rozšířit své znalosti v této oblasti. Bude zaměřen 
na příčiny, klasifi kaci, diagnostiku, současné možnosti 
terapie a rehabilitace u těchto stavů. 

43/18 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambu-
lantního specialisty
Datum: 24. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., RDG oddě-
lení, 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.   

103/17 Pedooftalmologie
Datum: 24. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin

Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Krásný
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o dětskou proble-
matiku a bude zaměřen především na doporučené postupy 
a diferenciální diagnostiku. K dispozici budou schémata 
léčby k jednotlivým okruhům ke stažení na USB. 
• Léčba očních zánětů v dětství. 
• Dětské uveitidy. 
• Systémová onemocnění a oko v dětství. 
• Dětská oční onkologie. 

23/18 Cervikobrachiální a cervikokraniální syndrom 
z funkčního aspektu
Datum: 7. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Kurz bude zaměřen na cervikobrachiální a cervikokraniální 
syndrom z funkčního aspektu, tj. z hlediska diagnostiky poruše-
né funkce a svalových zřetězení. Budou prezentovány funkční 
terapeutické přístupy, které si pacient může provádět sám.

24/18 Dětská nefrologie 
Datum: 7. 4. 2018 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 4 hodiny 
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: MUDr. Jakub Zieg, Pediatrická klinika FN 
Motol
MUDr. Jakub Zieg
• Infekce močových cest u dětí.
MUDr. Pavel Dvořák
• Enuréza.
MUDr. Šárka Doležalová
• Glomerulonefritidy v dětském věku. 
MUDr. Alexander Kolský  
• Hypertenze.

25/18 Základy klinické parazitologie
Datum: 14. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika 
infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, 
Katedra infekčních nemocí IPVZ; RNDr. Lenka Richterová, 
Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce.
Absolvent kurzu bude seznámen s výskytem, klinickými 
projevy, diagnostikou a léčbou nejvýznamnějších parazitár-
ních infekcí. Diskutována bude nejen problematika častých 
autochtonních parazitóz, ale i méně frekventních či impor-
tovaných parazitárních infekcí a deluzivních parazitóz.

26/18 Aktuality z  posudkové medicíny sociálního 
zabezpečení
Datum: 21. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., přednost-
ka Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské 
fakulty UK v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, 
vedoucí oddělení lékařské posudkové služby okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení, přednáší posudkové lékařství 
v  Ústavu sociálního a  posudkového lékařství Lékařské 
fakulty UK v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově medicín-
skými kritérii posuzování zdravotního stavu v nemocen-

ském 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 ošetřu-
jících lékařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.

42/18 Spolupráce pediatra s dětským chirurgem  
Datum: 21. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Odborný garant: MUDr. Blanka Kocmichová, Klinika 
dětské chirurgie FN Motol
Základní problematika dětské chirurgie, současné tren-
dy v dětské chirurgii na základě zkušeností z praxe FNM. 
Problematika kýl, hydrokél, torzí varlete, pupečních kýl, fi -
mózy, problematika novorozenců, bolestí břicha, úrazy, 
problematika hojení ran, pooperační péče, péče o jizvy, 
moluska, bradavice, zarůstající nehty, pitný režim, dieta při 
chirurgických onemocněních, zajímavé kazuistiky. 

27/18 Vadné držení těla u dětí 
Datum: 12. 5. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., Rehabi-
litační klinika LF UK Hradec Králové
Lektorkou kurzu je doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., 
odbornice v oboru rehabilitace a fyzikální medicína a ško-
litelka kurzů myoskeletální medicíny.
• Symetrický a asymetrický vývoj dítěte. 
• Příklady z vývojové kineziologie.
• Posuzování skolióz z rehabilitačního přístupu. 
• Vertebrogenní potíže u dětí, diagnostika poruchy funk-

ce hybné soustavy a možnosti terapie.
(Doporučujeme vzít s sebou vlastní karimatku.) 

49/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně 
praktického nácviku)
Datum: pondělí 14. 5. 2018, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

50/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně 
praktického nácviku)
Datum: úterý 15. 5. 2018, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta 
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

28/18 Dvoudenní kurz ultrazvukového vyšetření srdce 
v neonatologii
Datum: 17.–18. 5. 2018
čtvrtek 17. 5. 2018, 13.00–18.30 hod.
pátek 18. 5. 2018, 9.00–15.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí

Délka: 12 hodin
Počet kreditů: 12
Poplatek: 1500 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Širc, ÚPMD Praha 4-Podolí
Instruktoři: MUDr. Jan Širc, ÚPMD, Praha; MUDr. 
Jan Miletín, Irsko; MUDr. Jana Šemberová Ph.D., Irsko; 
MUDr. Viktor Tomek, Kardiocentrum FN Motol
Důraz bude kladen na maximální využití v klinické praxi. 
Po teoretické části bude následovat praktická část na 
novorozeneckém oddělení ve skupinkách po 3–4 účast-
nících s instruktorem. Instruktory jsou neonatologové 
s mnohaletými zkušenostmi v novorozenecké echokardio-
grafii a dětský kardiolog. Kurz je určen pro neonatology, 
pediatry a radiology.

29/18 Antibiotická terapie v primární péči 
Datum: 19. 5. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5 
Účastnický poplatek: 660 Kč 
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika 
infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, 
Katedra infekčních nemocí IPVZ 
Opakování úspěšného kurzu zaměřeného na racionální 
antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infek-
cí v dětském i dospělém věku. Absolvent kurzu se dále 
seznámí s přehledem nejčastěji užívaných antibiotik, 
jejich základními vlastnostmi a problematikou antibio-
tické rezistence.

30/18 Kurz z dětské oftalmologie pro oftalmology 
Datum: 19. 5. 2018 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 1000 Kč 
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová 
Kurz je určen výhradně oftalmologům.

41/18 Současné možnosti neurochirurgie
Datum: 26. 5. 2018
Místo: Praha 6, Ústřední vojenská nemocnice, pavilon 
CH1, výtahy A, 1. patro
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Program bude doplněn.

39/18 Halux valgus – náprava 
Datum: 16. 6. 2018
Místo: Praha 5, IQ pohybové centrum, Nádražní 56
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Mgr. Daniel Müller
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Vbočený palec je v současnosti častým problémem, má-
lokdo ale toto bolestivé dysfunkční onemocnění léčí. 
Existuje přitom řada různých možností – invazivní či 
neinvazivní, komerční či nekomerční řešení, jak este-
tické, tak i funkční. Na teoreticko-praktickém semináři 
se budete moci seznámit se základními možnostmi po-
hybové nožní gymnastiky, která řeší nejen estetickou 
podobu vbočeného palce, ale i funkční stránku pohybli-
vosti nohy a celého pohybového aparátu. Vbočený palec 
v mládí znamená pro pokročilejší věk problém s pohyb-
livostí těla.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Nemocnice následné a rehabilitační péče v Praze 6 hledá 
do týmu sekundárního lékaře či lékaře ÚPS. Nabízíme 
smluvní mzdové podmínky (základní nástupní plat min. 
55 000 hrubého bez služeb a příplatků), 5 týdnů dovolené, 
dobrá dopravní dostupnost. U HPP nabízíme náborový pří-

spěvek 150 000 Kč. Kontakt: zdenek.moravek@nemocni-
ce-bubenec.cz, 777 253 940 

Angiologa nebo lékaře ve specializační průpravě na angio-
logii přijme na 1–2 dny v týdnu cévní ordinace v Praze 10. 
Nabízíme nadstandardní platové podmínky kolem 
500 Kč/hodinu. Volejte 603 752 184

Do dobře vybavené ordinace praktického lékaře Praha 8, 
Poliklinika Čumpelíkova, přijmeme atestovaného lékaře/
lékařku na plný úvazek. E-recepty technicky zajišťuje zkušená 
sestra. Kontakt: 732 373 789, marie.ordin.maresova@
seznam.cz

Zavedené ZZ v Praze 10 přijme kolegy na pozici: klinický 
psycholog, s atestací v oboru a certifi kátem k psychoterapii. 
Zajištění ambulantní psychodiag. a psychoterap., hrazené veř. 
zdrav. poj. Kontakt: hr@clinterap.cz

Nabízíme spolupráci kolegům/kolegyním se spec. revma-
tologie v zavedené ordinaci revmatologie na poliklinice 
v Praze 10, s možností účasti na klinických studiích v obo-
ru. Rozsah spolupráce dle individuální domluvy. Kontakt: 
hr@clintrial.cz; 601 304 484

Do akreditované ordinace VPL/interna/kardio v Praze 
přijmu lékaře. Výborně zavedená ordinace s širokou klien-
telou, zkušená sestřička. Nutný dokončený kmen. Možnost 
převzetí praxe. Nástup 1.3.2018. CV prosím poslat na adresu: 
mudr1@post.cz (mudrJEDNA)

Přijmu lékaře do zavedené kožní ambulance v Klatovech. 
Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů vč. estetiky. 
Přátelské a fl exibilní prostředí, výborné fi n. ohodnocení. 
Ubytování zajistím. Ordinace akreditována. Možno i před 
atestací. Kontakt: 737 441 365

Do alergologické ambulance v Praze přijmeme lékaře/ku na 
plný nebo částečný úvazek, atestace z alergologie a klinické 
imunologie výhodou. Nástup dle dohody. Zajímavé fi nanč-
ní ohodnocení. V případě zájmu zasílejte své životopisy na 
info@immunia.org

Hledám psychiatra ke spolupráci do ambulance v Praze 5. 
Výše úvazku dle vzájemné dohody. Kontakt: 777 237 598

Nestátní ambulantní zařízení v Berouně hledá odborného 
lékaře na tuto pozici: všeobecný lékař (plný i částečný úva-
zek). Nabízíme výhodné platové podmínky, práci v příjemném 

kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. Dobré spojení do 
Prahy. Kontakt: 724 786 903, 311 746 315, medicentrum@
medicentrum.cz 

Venerologická ordinace, Praha 5, hledá odborného lékaře 
na pozici venerolog (na plný i částečný úvazek). Nabízíme 
výhodné platové podmínky, bonusy, práci v příjemném ko-
lektivu, možnost dalšího vzdělávání. Kontakt: 724 786 903, 
311 746 315, medicentrum@medicentrum.cz

Hledáme lékaře po interním kmeni či s atestací v obo-
ru diabetologie na plný úvazek v  Opavě. Smluvní plat, 
pět týdnů dovolené, zkrácená pracovní doba, stravenky. 
Možnost zajištění luxusního renovovaného bytu v centru 
města Opavy. Ostatní info na www.vesalius.cz. Kontakt: 
608 414 993 či pluschke@vesalius.cz

Pro Polikliniku Agel Olomouc přijmeme vedoucího úseku 
pracovnělékařských služeb. Požadujeme atestaci z vše-
obecného praktického lékařství, pracovní lékařství výhodou.  
Nabízíme motivující fi nanční hodnocení, náborový příspě-
vek, týdenní fond pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 
27 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na vzdělávání, odmě-
ny a další benefi ty. Nástup možný dle domluvy. Životopisy 

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího 
měsíce.
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zasílejte na e-mail: Jarmila.raidova@pol.agel.cz. Pro 
více informací volejte na mobil: 725 873 766

Dermatologické, laserové a  estetické centrum Homea 
Pardubice hledá lékaře/ky z oboru dermatologie. Jsme 
akreditované vzdělávací pracoviště v oboru dermatovene-
rologie. Nabízíme špičkové vybavení, školení atd. Kontakt:  
miwes@homea.cz, 733 129 696

Hledám lékaře i v předatestační přípravě na pravidelný 
zástup 1–3 dny v týdnu do ordinace VPL v Praze 4. Nadstan-
dardní vybavení ordinace, nadstandardní finanční ohodno-
cení. Nástup dohodou. Kontakt: 602 237 901

Přijmu lékaře s atestací z VPL pro ordinace v Brně a okolí. 
Možno i na částečný úvazek, vhodné i pro důchodce a rodi-
če na mateřské dovolené. Nástup ihned nebo dle dohody. 
Nadstandardní finanční ohodnocení! Kontakt: 731 483 398, 
mudr.stejskalradim@seznam.cz

Akreditovaná, moderně přístrojově vybavená ordinace 
praktického lékaře v Ostravě přijme lékaře na částečný 
nebo plný pracovní úvazek, vhodné pro lékaře v předa-
testační přípravě (možnost získání i rezidenčního místa) 
nebo lékařku na MD či lékaře důchodce s atestací v oboru. 
Pracovní doba po vzájemné domluvě. Finanční ohodnocení 
60 000–70 000 Kč. Kontakt: 602 647 044, info@lekar-
-vitkovice.cz

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přijme lékaře/
lékařky anesteziology (včetně absolventů). Nabízíme za-
jímavou práci v celém rozsahu oboru, velký podíl činnosti 
v intenzivní péči, výuku využití ultrazvukového vyšetření 
v anestezii i intenzivní péči, možnost podílet se na klinic-
kém či experimentálním výzkumu, nadprůměrné finanční 
ohodnocení, podporu vzdělávání a dalšího rozvoje. Kontakt: 
kapim@kzcr.eu, www.kapim.cz

SurGal Clinic, s.r.o., se sídlem Drobného 38–40, 602 00 Brno, 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce primáře, 
obor anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, 
úvazek 1,0. Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializovanou způsobilost v oboru ARO, licence ČLK pro 
výkon funkce vedoucího lékaře a primáře výhodou, trestní 
bezúhonnost, samostatnost, loajalitu, iniciativu, organizační 
schopnosti, nadstandardní přístup k pacientům/plnění 
pracovních povinností, znalost AJ/NJ výhodou. Nabízíme: 
nadstandardní finanční ohodnocení, zázemí špičkové kli-
niky, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, příspěvek 
na vzdělávání, závodní stravování, práci v centru Brna, dal-
ší výhody. Nástup: od 1.3.2018, příp. dle dohody. Kontakt: 
jobs@surgalclinic.cz. Mzda: motivační, bude upřesněna 
při osobním jednání

Lékař/lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných, Masary-
kovo sanatorium Dobříš, hledá lékaře na lůžka následné 
péče. Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme mimo-
řádné individuální mzdové podmínky a pravidelné měsíční 
odměny. Kontakt: jn.mlezivova@seznam.cz, 318 541 253

Lázně Kundratice, a.s., přijme lékaře (FBLR výhodou). 
Velmi zajímavé mzdové ohodnocení, možnost ubytování, 
příspěvky na obědy, klidné a příjemné lázeňské prostředí, 
NJ vítán. Kontakt: 485 344 204, glatzova@laznekun-
dratice.cz

Do ordinace VPL mezi Č. Budějovicemi a Táborem hledám 
lékaře/ku (atest. VPL, interna, ARO apod.), zajistím příp. 
odborný dohled. Minimum administrativy, odměna od  
50 tis. Kč čistého/celý úvazek. Kontakt: praktik.jih@
gmail.com, 724 792 270

Do ordinace VPL v Praze 5 hledám lékaře s praxí schop-
ného samostatné činnosti k dlouhodobé spolupráci (cca  
3 dny v týdnu) od 3–4/2018. Atestace není podmínkou. Dále 
možnost úvazku i pro atestovaného internistu. Kontakt: 
723 593 391

Poliklinika Mephacentrum, a. s., Ostrava-Poruba, přijme 
lékaře s atestací v oboru na oddělení ORL a oční. Více in-
formací naleznete na www.mephacentrum.cz. Kontakt:  
info@mephacentrum.cz, 774 455 004

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní 
nemocnice Praha přijme do prac. poměru na plný úvazek 
lékaře pro oddělení nemocí z povolání. Požadavky: spe-
cializ. způsobilost v oboru praktické lékařství pro dospělé 
nebo prac. lékařství v souladu se z. č. 95/2004 Sb., schopnost 
týmové práce, uživ. znalost PC, bezúhonnost. Nabízíme: 
práci v prestiž. akredit. zdrav. zařízení, práci s moder. pří-
stroji a kvalitním technolog. vybavením, velmi dobré platové 
ohodnocení, možnosti dalšího vzděl. a zabezp. profesního 
růstu, 5 týdnů dovolené, 3 dny dalšího prac. volna, příspěvky 
na rekreace, léčebné pobyty, kulturní a sport. akce, masáže, 
vitaminy, očkování, kvalitní dotované stravování, cenově 
zvýhod. a časově dostupné ubytování pro mimopražské, 
rehabilitační programy, slevy na vybraných specializ. výko-
nech, slevy v lékárně ÚVN a v prodejně zdrav. potřeb, další 
služby pro zaměstnance (parkování, posilovna, tělocvična, 
plavecký bazén, sauna, kadeřnictví, masáže, prodejny po-
travin včetně bio a rychlého občerstvení za zvýh. ceny), 
ost. informace a zaměstn. výhody viz www.kariera.uvn.
cz. Nástup od 1.1.2018 nebo po dohodě. Podrobné infor-
mace k prac. místu a kontakt pro zasílání CV: primář odd.  
MUDr. Josef Pavel, Ph.D., 973 203 460, josef.pavel@
uvn.cz

Psychosomatické a psychoterapeutické NZZ Isida centrum 
s.r.o. v České Lípě se zavedenou praxí přijme na částečný 
úvazek psychiatra. Podmínkou přijetí je ukončení základ-
ního kmene nebo atestace. Kontakty: 602 418 317 (R. Švarc), 
mudrivasvarc@gmail.com

Hledáme kolegu/ni se spec. neurologie ke spolupráci v kli-
nických studiích v NZZ v Praze 10. Kontakt: d.steindl@
clintrial.cz, 601 304 484

Zavedené NZZ psychiatrie (Praha) hledá kolegu/ni. Mož-
nost kombinace práce: ordinace/alzheimercentra/klinické 
studie. Individuální rozsah spolupráce, konkurenční mzda, 
5 týdnů dovolené, vzdělávání, příjemné prostředí a kolektiv. 
Vaše CV: hr@clinetrap.cz

Přijmeme lékaře do oční ordinace 20 km od Prahy. Nad-
standardní vybavení včetně OCT. Kontakt: 602 357 210

Poliklinika Prosek a.s., Praha 9, přijme do pracovního po-
měru lékaře v oboru urologie a rehabilitace. Požadujeme 
nejlépe specializovanou způsobilost v oboru. Nástup dle 
dohody. Možno i kratší úvazek. Nabízíme: možnost přidě-
lení služebního bytu, výhodné mzdové podmínky, podporu 
vzdělávání, benefity (např. příspěvek na stravování, kulturu 
dovolenou, penzijní připojištění). Kontakt: pí Prchalová, 
personální odd., 266 010 106, prchalova.o@poliklini-
kaprosek.cz

Hledám lékaře/lékařku s atestací na zástup do ordinace 
PLDD v Praze 6 z důvodu MD. Od 2/2018, na částečný úvazek. 
Vhodné i pro lékařky na MD. Bližší info na tel. 607 134 103,  
alzbeta.buhrova@gmail.com

Do moderně vybavené akreditované ordinace PL v Praze 4 
hledám do týmu atestovaného lékaře na celý nebo částeč-
ný úvazek. Nadstandardní ohodnocení. Nástup kdykoliv. 
Nejsem řetězec, přirozená skladba pacientů. Kontakt: dr. 
Sobotka, ondrej.sobotka@centrum.cz

Nestátní ambulantní zdravotnické zařízení v centru Prahy 
přijme gynekologa nebo gynekoložku. Rozsah spolupráce 
dohodou. Kontakt: magdalena.sebesova@seznam.cz, 
724 270 604

Gynekolog. NZZ Remedis, s. r. o., se sídlem v Praze 4, hledá 
do svého týmu gynekologa (možno i částečný úvazek). 
Nabízíme motivující finanční hodnocení, 5 týdnů dovolené 
a další benefity. Nástup možný dle dohody. CV zasílejte na 
e-mail hola@remedis.cz. Pro více informací volejte Mgr. 
Evu Holou: 727 859 939

Praktický lékař. NZZ Remedis, s. r. o., se sídlem v Praze 4, 
hledá do svého týmu všeobecného praktického lékaře/
ku na plný či částečný úvazek (možno i ve spec. přípravě). 
Nabízíme motivující finanční hodnocení, 5 týdnů dovolené 
a další benefity. Nástup možný dle dohody. CV zasílejte na 
e-mail hola@remedis.cz. Pro více informací volejte Mgr. 
Evu Holou: 727 859 939

ÚPMD přijme lékaře/ku anesteziologie. Požadujeme ukon-
čený základní kmen, atestace v oboru vítána. Nabízíme záze-
mí stabilní spol. s tradicí, zaměstnanecké benefity, zajištění 
pronájmu bytu v Praze. Možnost práce na zkrácený úvazek. 
Nástup možný ihned. Kontakt: personalni@upmd.eu, 
tel. 296 511 240, 800

Oční ordinace v Hlučíně přijme lékaře, výše úvazku dle 
domluvy, nadstandardní motivující finanční ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity, vhodné pro lékařky na MD. Kon-
takt: 605 879 599

Hledám lékaře s atestací v oboru VPL na cca 3 dny v týdnu, 
eventuálně méně, nástup ihned. Ordinace je po celkové 
rekonstrukci, kousek od Budějovické v Praze 4, standardně 
vybavená EKG a CRP. Kontakt: Pavla Skapová, 606 320 404, 
skapova.pavla@seznam.cz

Hledám lékaře do zavedené ordinace PLDD v  lokalitě 
Brno-střed, hlavní pracovní poměr, licence nutná, nástup 
od 1.1.2018. Důvodem je dlouhodobá nemoc. Kontakty:  
603 465 721, iva.rot@seznam.cz

Hledáme lékaře s atestací ze všeobecného praktického 
lékařství nebo interny pro soukromé ZZ v Praze. Podmín-
kou schopnost samostatné práce na základě licence v oboru 
praktické lékařství. Nadstandardní platové i pracovní pod-
mínky 777 868 197, hrzz@post.cz

Hledáme závodního lékaře do ordinace v Kladně (2 dny 
v týdnu), dále do Trutnova (na 4 dny v týdnu) a do Mostu 
(na 5 dní v týdnu). Nadstandardní finanční ohodnocení. 
Kontakt: 608 544 835

Městská poliklinika Praha přijme dermatologa. Požadujeme 
atestaci v oboru dermatologie. Nabízíme zavedenou a moder-
ně vybavenou ordinaci v centru Prahy, zázemí polikliniky s ši-
rokým spektrem navazující péče, přátelský kolektiv, zajímavé 
finanční ohodnocení, zaměstnanecké stravování, příspěvek 
na vzdělávání a další benefity. Nástup možný dle domluvy. Své 
CV zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.cz. Kontakt: 
Mgr. Táňa Darášová, tel. 222 924 214

Městská poliklinika Praha přijme všeobecného praktic-
kého lékaře. Požadujeme atestaci v oboru VPL. Nabízíme 
zavedenou a moderně vybavenou ordinaci v centru Prahy, 
zázemí polikliniky s širokým spektrem navazující péče, 
přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, zaměst-
nanecké stravování, příspěvek na vzdělávání a další bene-
fity. Nástup možný dle domluvy. Své CV zasílejte na e-mail: 
t.darasova@prahamp.cz

Hledáme lékaře ORL ke spolupráci v ambulanci v centru 
Prahy nebo v Černošicích. Nabízíme zajímavý plat, individu-
ální pracovní dobu, příspěvky na vzdělávání i další benefity. 
Zaměstnání formou HPP nebo DPP. Kontakt: 720 300 155, 
Allent s.r.o., dr. Suchý

Anesteziologické dohledy na CT a MR Praha 4 od 7.00 do 
15.30 hod., 350 Kč/hod. Vhodné pro důchodce. Kontakt: 
606 417 146

Neurologa s EMG specializací hledá neurologické pra-
coviště v Praze. Výše úvazku dle domluvy. Dobré platové 
podmínky. Kontakt: pacet.md@gmail.com, 604 832 728

Přijmeme lékaře na 2 dny do ordinace praktického lékaře 
pro dospělé do České Skalice, na čtvrtky a pátky. Výborné 
platové podmínky, vynikající sestra, v ordinaci EKG, CRP, 
Quick. Kontakt: 604 260 953

Sdružení lékařů hledá kolegu v okolí Ústí nad Orlicí, do 
ordinace PL. Obor VPL, internista i jiný. Máme školitele 
i akreditaci. Odměna 50 tis. čistého/měs. při 25 ord. ho-
dinách, částečný úvazek možný. Kontakt: o.janovska@
gmail.com, 778 088 776

Nutně hledám ortopeda na jeden den v týdnu do ortop. 
ambulance v Brně. Nástupní prémie 20 000 Kč, 3000 čistého 
za 6 hodin práce. Kontakt: 604 558 322

Do soukromého zdravotnického zařízení Orthotes, s. r. o., 
Praha 4-Budějovická, přijmeme lékaře se zaměřením na dět-
skou ortopedii na krátký úvazek. Nástup možný ihned do 
zaběhlé ordinace s objednanými pacienty. Kontakt: info@
orthotes.cz nebo 776 116 666

Přijmu na plný úvazek ortopeda po atestaci do ordinací 
v oblasti Krnov – Jeseník, možnost ext. operativy, výborné 
plat. podmínky + krátká prac. doba. Kontakt: 724 188 228, 
ortopedie@drjanco.cz

Hledáme sestřičku na celý nebo i částečný úvazek, možno 
i důchodkyně, do ordinace v Praze. Kontakt: 722 292 004

Do zdravotního střediska ve Šluknově přijmeme minimálně 
na 2 dny v týdnu lékaře následujících odborností: neurolo-
gie, gynekologie, dermatologie, oftalmologie, ortopedie, 
diabetologie, alergologie, endokrinologie. Nabízíme plat 
85 000 Kč hrubého. Veškerou administrativu zajistíme. 
Přenocování hrazeno. Vhodné i pro důchodce. V případě 
zájmu nás kontaktujte na v.prejzek@seznam.cz

Oční ordinace Okomedica, s. r. o., s ordinací v Praze 10 a v Je-
senici u Prahy přijme do týmu oftalmologa do pracovního 
poměru na dobu neurčitou (úvazek až 1,0) nebo na DPP/
DPČ. Nabízíme práci v zavedených ordinacích s nadstan-
dardní výbavou, přátelský kolektiv, dobré platové ohodno-
cení vč. výkonových odměn (40–80 tis. Kč) a zaměstnanecké 
benefity (např. stravenky, důch. pojištění). Nástup možný 
ihned nebo dle dohody. Své CV zasílejte na e-mail: okome-
dica@seznam.cz, pro další informace nás kontaktujte na 
telefonu 603 397 425

Hledáme gynekologa/gynekoložku do privátní gyneko-
logické praxe v Berouně, 15 min z Prahy. Zaměstnanecký 
poměr, plný nebo částečný úvazek. Nutná praxe v oboru 
a atestace. Nabízíme nadstandardní platové podmínky 
a příjemné prostředí. Možné následné přenechání praxe. 
Kontakt: 605 292 953

Hledám do ordinace PLDD v Praze 10 atestovaného/ou 
pediatra/ičku. Odměna 500 Kč čist./hod., i na částečný 
úvazek, flexibilní prac. doba, služební telefon a notebook, 
minimum administrativy. Kontakt: eliska.hajkova@
vseobecnylekar.cz, 724 792 270

Do ordinace VPL v Praze 1 hledám kolegu (i před atestací) na 
zástup 1–2 dny v týdnu, od 3–4/2018 na plný úvazek (zástup 
za MD). Ordinační doba 5 hod./den, platové podmínky dle 
dohody, dlouhodobá spolupráce vítána. Kontakt: pl.za-
stup@gmail.com, 739 202 622

Přijmeme ortopeda do ordinace v Praze 6 a Praze 8 na  
1 den (půlden) v týdnu. Nabízíme nadstandardní platové 
podmínky (50 % z vykázaných bodů + bonusy). Vhodné i pro 
důchodce a pro lékaře po ukončeném kmenu se zajištěním 
odborného dohledu. Více na tel. 602 841 411

V dermatovenerologické ambulanci v Mladé Boleslavi za-
městnám lékaře nebo lékařku, i na zkrácený úvazek, možno 
i absolventa se zájmem o obor, akreditaci mám. Kontakt:  
604 700 107, ambulance-mb@post.cz

V ordinaci praktického lékaře v Mladé Boleslavi zaměst-
nám kolegu nebo kolegyni, možno i na částečný úvazek, 
vhodné i pro absolventa, akreditaci mám, možnost dalšího 
vzdělávání zajištěna. Kontakt: 603 726 220, sestra-mb@
seznam.cz

Přijmeme praktického lékaře do ordinace v Praze 4. Ordi-
nace s kompletním zázemím v areálu polikliniky. Šikovná se-
stra, moderní praxe, EKG, CRP, TK holter. Výborná dopravní 
dostupnost. Nadstandardní finanční ohodnocení, zajímavé 
bonusy. Plný i částečný úvazek. Kontakt: 774 723 030

Lékař v Praze 6 přijme alergologa na plný i částečný úva-
zek (vhodné i pro lékaře v důchodovém věku). Kontakt:  
602 275 113, rakosnik@uvn.cz

Lékař přijme internistu s licencí do ambulantní praxe 
v Praze 6 na částečný úvazek. Nástup dle dohody. Kontakt: 
602 275 113, rakosnik@uvn.cz

Soukromá oční ordinace na Poliklinice Prosek přijme kolegu 
či kolegyni, výše úvazku dle domluvy. Motivující finanční 
ohodnocení, zaměstnanecké benefity. Nově vybavená oční 
ordinace, přátelské prostředí. Kontakt: ocni.prosek@se-
znam.cz, 775 298 669

Nabízím práci v soukromé kožní ambulanci v Praze na 
1–2 dny v týdnu, flexibilní pracovní doba. Atestace není 
podmínkou. Kontakt: 777 015 978, medicer@centrum.cz

V soukromé oční ordinaci v Brně zaměstnám očního lé-
kaře s atestací 0,5–1 den týdně, ev. na zástup, flexibilně dle 
vzájemné domluvy, vhodné i pro lékařky na MD. Kontakt: 
608 437 898

Hledám lékaře/ku do ordinací VPL v menších obcích na 
Táborsku/Pelhřimovsku/Humpolecku na plný či částečný 
úvazek. Možnost spolupráce i v domovech pro seniory. Ve 
spolupráci s vedením vybraných obcí možnost zajištění 
služebního bytu či pozemků ke koupi za zvýhodněnou cenu. 
Odměna 60 tis. Kč čistého/30 ord. hodin/měs. Vhodné pro 
VPL či jiné obory (ARO, interna apod.). Kontakt: praktik.
jih@gmail.com, 608 203 478

Do NZZ v centru Prahy hledáme dětského psychiatra/
dětského neurologa/neurologa/PLDD na DPP/DPČ, 
ale i HPP. Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení,  
flexibilní pracovní dobu a příjemné prostředí. Kontakt:  
605 809 745, inep.medical@gmail.com

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře internis-
tu. Požadujeme atestaci v oboru interní lékařství, zkušenost 
či atestace v oboru diabetologie vítána. Nabízíme zázemí 
stabilní spol. s tradicí, zaměstnanecké benefity. Nástup 
možný ihned. Kontakt: personalni@upmd.eu; tel. 296 
511 240, 800

Město Podbořany v okrese Louny informuje o možnos-
ti otevření odborných lékařských praxí s ohledem na 
ukončení dosavadního provozu neurologické, kožní a aler-
gologické ambulance. Bližší info: hajny@podborany.net, 
415 237 518

Kardiologie na Bulovce, s.r.o., akreditované pracoviště 
MZ ČR v odbornosti kardiologie, přijme: • lékaře/lékařku 
s absolvovaným základním kmenem se zájmem o spe-
cializaci v kardiologii; • lékaře/lékařku před ukončením 
základního kmene se zájmem o specializaci v kardiologii. 
Informace na tel. 284 840 485, www.kardiologie-sro.cz

Přijmu lékaře/lékařku s atestací z revmatologie na plný/
částečný úvazek v Arthromed, s. r. o. – Revmatologické ordi-
nace a Centrum pro biologickou léčbu pro Pardubický kraj. 
Kontakt: revmatologie.dvorak@seznam.cz, 605 858 757

Do zavedené oční ordinace s  dobrou pověstí v  Kladně 
hledám lékaře/ku jako zástup z  důvodu MD. Nabízím 
částečný pracovní úvazek, flexibilní pracovní dobu, dobré 
finanční ohodnocení. Vhodné i pro lékařky na MD. Kontakt:  
sota@volny.cz, 774 178 059

Přijmu lékaře dermatologa do dobře zavedené ambu-
lance na Náchodsku. Výše úvazku dle jednání. Kontakt:  
723 169 007

Pro naši kliniku v Bad Liebenwerda (D) hledáme atestované-
ho lékaře psychiatra na vedoucí pozici (Oberartz) a lékaře 
bez atestace i absolventa (Stationarzt). Napište nám. Ko-
munikujeme v češtině a rádi pomůžeme s vyřízením všech 
formalit a povolení. Kontakt: Michala.Vyhnalkova@
median-kliniken.de

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., hledá lékaře/ku na 
oddělení onkologie pro pracoviště Cheb. Požadujeme: lé-
kaře absolventa, resp. s interním kmenem (specializovaná 
způsobilost v oboru klinická či radiační onkologie výhodou). 
Nabízíme: akreditované pracoviště pro radiační onkolo-
gii, náborový příspěvek 150 000 Kč, nástup možný ihned, 
pomoc při zajištění bytu/ubytování a příspěvek na bydlení  
3500 Kč, celoživotní vzdělávání (včetně specializačního), 
účast na odborných akcích, rychlý profesní růst, velké 
množství zaměstnaneckých výhod. Kontakty: Mgr. Jana 
Jirsová, 734 360 278, jana.jirsova@kkn.cz; MUDr. Pavel 
Krištof, 354 226 166, pavel.kristof@kkn.cz

Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s. r. o., hledá na kratší 
pracovní úvazek lékaře s atestací FBLR, RFM či s mož-
ností jejího brzkého složení. Je zajištěn byt 3+1 s garáží ve 
středu města, blízko pracoviště. Platové a další podmínky 
nejlépe při osobním jednání po telefonické domluvě na tel.  
602 147 366. MUDr. Vojtěch Kotek, jednatel firmy

Nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy přijme lékaře 
do ordinace na částečný úvazek nebo na výjezdy k pacien-
tům z domova 17.00–8.00 a víkendy. Požadujeme znalost 
anglického jazyka. Kontakt: 603 433 833, hcp@volny.cz

Městská poliklinika Praha přijme ORL lékaře. Požadujeme 
atestaci v oboru ORL. Nabízíme zavedenou a moderně 
vybavenou ordinaci v centru Prahy, zázemí polikliniky 
s širokým spektrem navazující péče, přátelský kolektiv, 
zajímavé finanční ohodnocení, zaměstnanecké stravování, 
příspěvek na vzdělávání a další benefity. Nástup možný 
dle domluvy. Své CV zasílejte na e-mail: t.darasova@
prahamp.cz. Kontakt: Mgr. Táňa Darášová, 222 924 214

Pro ordinaci našeho Alzheimercentra Zlín přijmeme v úvaz-
ku 0,2 na HPP/DPČ lékaře se specializovanou způsobilostí 
v oboru praktické lékařství, interna nebo geriatrie na pozici 
praktického lékaře. Nabízíme motivující fin. ohodnocení. 
Kontakt: MUDr. Doleželová, 778 494 002, dolezelova@
alzheimercentrum.cz

Odd. kardiochirurgie Nemocnice Na Homolce přijme kar-
diologa s atestací v oboru a min. základní znalostí TTE. 
Práce na HPP, jednosměnný provoz. Nástup po dohodě. 
Profesní CV zasílejte na volna.mista@homolka.cz

Fakultní nemocnice Hradec Králové přijme lékaře/lékařku 
Plicní kliniky. Požadujeme: magisterské vysokoškolské 
vzdělání v oboru všeobecné lékařství, specializaci v oboru 
či ukončený základní interní kmen vítáme, ale nabízíme 
příležitost i pro absolventy lékařských fakult, zdravotní způ-
sobilost a bezúhonnost, znalost alespoň jednoho světového 
jazyka, znalost práce na PC. Nabízíme: práci ve špičkovém 
zdravotnickém zařízení, možnost pedagogické, výzkumné 
a publikační činnosti, možnost odborného a vědeckého roz-
voje, zaměstnanecké výhody. Nástup po vzájemné dohodě. 
Přihlášky zasílejte na adresu: Personální oddělení, Fakultní 
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nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec 
Králové, nebo na e-mail: michaela.pufl erova@fnhk.cz. 
Více informací na www.fnhk.cz

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice 
Praha přijme pro Emergency na plný/částečný úvazek nebo na 
dohodu o prac. činnosti lékaře chirurga se spec. způsobilostí 
nebo těsně před jejím získáním. Požadavky: specializovaná způ-
sobilost v oboru chirurgie, popř. těsně před, schopnost týmové 
práce, uživ. znalost PC, bezúhonnost. Nabízíme: práci na per-
spektivním a progresivně se rozvíjejícím pracovišti Emergency 
a Traumacentra v prestiž. moder. zdrav. zařízení, nadstand. 
fi nanční ohodnocení, zvláštní a rizikový příplatek, 5 týdnů 
dovolené, 3 dny dalšího prac. volna, práci s moder. přístr. a kvalit. 
technolog. vybavením, fi n. příspěvky na rekreace, léčebné po-
byty, kulturní a sport. akce, masáže, vitaminy, očkování, zdrav. 
obuv, penzijní připojištění, kvalitní a cenově výhodné závodní 
stravování, cenově zvýhodněné a časově dostupné ubytování pro 
mimopražské, slevy v lékárně ÚVN a v prodejně zdrav. potřeb, 
další služby pro zaměstnance (parkování, posilovna, tělocvič-
na, plav. bazén, sauna, kadeřnictví, masáže, prodejny potravin 
včetně bio a rychlého občerstvení za zvýhod. ceny). Nástup po 
dohodě. Kontakt pro zasílání CV: primář Emergency, MUDr. 
Pavel Kupka, 973 203 260, pavel.kupka@uvn.cz

Přijmeme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru 
rehabilitační a  fyzikální medicíny, licence ČLK pro 
výkon funkce vedoucího lékaře nebo primáře v  oboru 
(od 65 000 Kč) a  lékaře s  odbornou způsobilostí k  vý-
konu zdrav. povolání bez odborného dohledu s  certifi -
kátem (RFM výhodou) o absolvování základního kmene 
(od 50 000 Kč), znalost práce na PC, znalost NJ, RJ a AJ 
výhoda, vstřícné a  komunikativní jednání. Nabízíme: 
zajímavou práci ve stabilní společnosti s dlouholetou tradicí 
v centru Karlových Varů s moderně vybaveným pracovištěm 
v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, možnost ubytování 
ve služebním bytě, motivační finanční ohodnocení (základní 
mzda + prémie + příplatky). Kontakt: 352 511 100, 602 415 089, 
director@bohemia-lazne.cz

Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč, 
přijme lékaře/lékařku pro urologické oddělení. Požaduje-
me: ukončené vysokoškolské vzdělání, odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb. 
Nabízíme: práci na akreditovaném pracovišti 2. typu, které se 
specializuje na funkční urologii a uroonkologii, poskytujeme 
podporu odborného růstu, možnost externího postgraduální-
ho studia, dobré fi nanční ohodnocení, zaměstnanecké benefi -
ty a příjemné pracovní prostředí. Termín nástupu ihned nebo 
podle dohody. Písemné přihlášky včetně životopisu zasílejte 
na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: urologie@ftn.cz

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., přijme lékaře se 
zákl. kmenem nebo specializací na odd. ARO, interna a rent-
gen. Nabízíme akreditovaná pracoviště, nábor. příspěvek 
100 000 Kč, vzdělávání bez kval. dohod. Je v našich mož-
nostech dohodnout se na Vašich podmínkách, i  fi nanč-
ních. Kontakt: Mgr. Pavlína Simmerová, 602 360 918, 
pavlina.simmerova@nemcl.cz

Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hle-
dáme kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spektrum 
výkonů oboru včetně estetické a korektivní dermatologie. 
Smlouvy s  pojišťovnami máme zajištěny. Dobré fi nanč-
ní 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 (500 Kč/hod.), možný podíl na zis-
ku. Požadujeme profesionální přístup. Kontakt: 601 360 615, 
gyn.ordinace@email.cz

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Lékař na penzi hledá práci na částečný úvazek. 2 atestace z in-
terny a kardiologie Kontakt: 777 869 970, komarekjan@
seznam.cz

Dětská lékařka s odbornou způsobilostí v oboru PLDD 
nabízí zástupy s eventuální možností převzetí praxe. České 
Budějovice a okolí. Kontakt: PediatrieCB@yahoo.com

Lékař s atestací z RFM a kurzem MM hledá místo v Praze. 
Kontakt: rhb.volnemisto@seznam.cz

Praktik a hygienik práce, 33 let praxe, hledá od 1. 1. 18 práci 
jako praktický a závodní lékař s bytem a služebním autem na 
JZ Moravě (okr. TR, JI, ZN, JH, BO). Dohoda jistá. Kontakt: 
starejpes@centrum.cz

Lékař s rtg atestací, licencí k výkonu praxe a spec. způsobilos-
tí, hledá zaměstnání v Praze. Praxe: 12 let na rtg odd. a 13 let 
specializace v mammární diagnostice + sonografi i. Kontakt: 
rtgprace@seznam.cz

ORDINACE, PRAXE 
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé v Chropyni (okr. 
Kroměříž). Nabízím roční souběh a možnost zastoupení. 
Kontakt: 724 108 190

Do ordinace VPL pro dospělé v Praze 3 hledám na zástup 
1–2 dny v týdnu lékaře s atestací z PL, výhledově s možností 
odkoupení. Kontakt: 731 525 109

Mladý, atestovaný lékař postupně převezme či odkoupí praxi 
PLD v Praze 3 či okolí. V případě rozumné cenové nabídky za-
ručuji seriózní a rychlé jednání. Nejsem řetězec, jenom mladý 
praktik, který chce pracovat samostatně. Kontakt: 721 219 833

Koupím zavedenou psychiatrickou praxi v  Praze či 
Středočeském kraji. 26 let v oboru, II. st. atestace. Mož-
nost dalších forem spolupráce (multiobor. tým, konzilia, 
odbor. zástupce a školitel). Děkuji. Kontakt: 737 574 417; 
medicus66@seznam.cz

Do zavedené praxe PL pro dospělé v Uh. Hradišti hledáme 
lékaře či lékařku do pracovního poměru na 3–4 dny v týdnu 
s možností odkupu praxe. Smlouvy se všemi ZP. Zkušená 
sestra. Kontakt: 775 955 057 nebo mikoskova@gmail.com

Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Možnost 
částečného využití a spolupráce naší zdravotní sestry. Pomů-
žeme s registrací na krajský úřad i se smlouvami s ZP. Kontakt: 
handymail@seznam.cz

Prodám s.r.o. – praktický lékař, Hradec Králové; 2 IČP; 
dokumentace, včetně PLP, ZP elektronicky; plně vybavená; 
vhodná i pro zájemce o zkrácený úvazek; nebo možné rozší-
ření o další ambulanci. Výhodná nabídka. Důvod: stěhování. 
Více info na prodamordinaci@email.cz

Odkoupím ambulanci PLDD v  Brně či okolí. Kontakt: 
605 317 840 po 18. hod.

Prodám plně vybavenou (endoskopicky i sonografi cky) gas-
troenterologickou praxi v Pelhřimově. Lukrativní lokalita, 
pěkné prostory, moderní vybavení. Smlouvy se všemi hlavní-
mi pojišťovnami. Info na gastropel@seznam.cz

Předám výhodně ordinaci PLDD v  Brně. Kontakt: 
739 570 704

Přenechám dobře zavedenou ordinaci PLDD (s. r. o.) 
v Letohradě, okr. Ústí n. Orlicí. Termín dohodou. Kontakt: 
602 115 928

Koupím dobře zavedenou gynekologickou praxi v Praze. 
Minimální počet aktivně docházejících pacientek, cca 2000. 
Eventuální domluva na převzetí v budoucnosti je možná. 
Kontakt: gynambul@seznam.cz

Prodám dobře zavedenou diabetologickou ambulan-
ci v  Třebíči. Smlouva s  211, 111, 207, 205, 201. Kontakt: 
721 121 810

Pronajmu zavedenou ordinaci praktického lékaře pro 
dospělé, popř. s možným odkupem. Ordinace umístěna 
v samostatném objektu se zahradou, k dispozici též chirur-
gický sálek a sádrovna. Kontakt: mudr.ladman@seznam.
cz, 604 926 452

Prodám zavedenou praxi kožního lékaře (SRO) v Břeclavi. 
Smlouvy se ZP, zavedená klientela. Rychlé jednání výhodou. 
Více info na dermatologie.breclav@seznam.cz nebo na 
773 647 822

Všeobecný praktický lékař s atestací v oboru shání praxi ke 
koupi/převzetí, ideálně v Praze 10 a v okolí. Další spolupráce 
možná. Nejedná se o řetězec. Kontakt: 728 617 206

Nabízím zajištění zástupu v ordinaci VPL v Olomouci nebo 
okolí, rovněž mám zájem o event. odkup ordinace. Kontakt 
734 767 277

Převezmu/koupím ordinaci VPL v Kolíně. Jsem lékař s pří-
slušnou atestací. Kontakt: 775 720 433

Přenechám pronájem zavedené ordinace korektivní derma-
tologie Praha 4, Poliklinika Pacovská, u metra Budějovická. 
Kontakt: 602 954 963

Prodám velmi dobře zavedenou oční ordinaci v Českém 
Krumlově. Kontakt: MUDr. Mirka Divišová, 728 149 242, 
mirkadivisova@yahoo.com

Nabízím k prodeji psychiatrickou ambulanci v Kraji Vyso-
čina. Smlouvy se ZP. Více info na: 604 864 834

Přenechám praxi ortopeda v  centru Brna. Kontakt: 
prevodortop@seznam.cz

Perspektivně prodám gynekologickou ambulanci s. r. o. 
v Podbořanech, okr. Louny. Kontakt 732 498 962

Koupím zavedenou RDG praxi s UZ v Praze nebo Středočes-
kém kraji. Kontakt: uzpraxe@seznam.cz

Nabízím zavedenou praxi VPL pro dospělé v Neratovicích, 
vedenou formou s. r .o. Smlouvy s 111, 201, 207, 211, 205, 209, 
v ordinaci INR, CRP, EKG, holter TK, 1819 registrovaných pa-
cientů, 20 km severně od Prahy, v dosahu PID. Odchod do dů-
chodu 2018. Kontakt: 607 600 409, kubalkova@gmail.com

Odkoupím ordinaci všeobecného lékařství v Olomouci, 
Přerově. Kontakt: 608 460 760

Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé do 20 km od Prahy. 
Kontakt: jasyro@seznam.cz

Prodám ordinaci PLDD v Praze 5 vedenou jako s. r. o. Zají-
mavá a bonitní klientela, 950 registrovaných pacientů a 100 
frekventantů. Ordinace je moderně zařízená a vybavená. Pře-
vzetí možné od 1.1.2018. Výhodná cena. Kontakt: 773 553 727

Prodám ordinaci PLDD okres Olomouc. Kontakt: olmedic@
seznam, 702 043 423

Koupím ordinaci praktického lékaře v Brně. Atestaci a li-
cenci mám. Z mé strany možno realizovat ihned. Kontakt: 
777 867 291

Prodám kožní ordinaci v Děčíně. Kontakt: 606 172 277

Prodáme vybavenou ordinaci gastroenterologie v Sokolově 
za příznivou cenu. Případně zaměstnáme lékaře se speci-
alizací s perspektivou pozdějšího převzetí praxe. Kontakt: 
775 558 175

Prodám dobře a dlouhodobě zavedenou psychiatrickou 
praxi pro dospělé v centru Prahy, s. r. o. Případně zaměstnám 
atestovaného psychiatra s perspektivou převzetí. Kontakt: 
prahapsych@seznam.cz

Koupím ordinaci VPL v Praze či v Praze-západ (od fyzické 
osoby či s. r. o.), další spolupráce s lékařem vítána. Korekt-
ní jednání, jsem přímý zájemce lékař, ne řetězec. Kontakt: 
gho.ambulance@gmail.com

Prodám ambulanci všeobecné a plastické chirurgie v Tře-
boni. Kontakt: 606 416 721, miloslavvotruba@gmail.com

Přenechám dobře zavedenou oční ordinaci s. r. o. v Jablonci 
nad Nisou. Kontakt: 606 655 191, e.vojtechova@seznam.cz

Neurolog se dvěma atestacemi, foEEG, kurzy EMG, extra- 
i transkraniální sonografi e hledá zaměstnání nebo převzetí 
praxe nejlépe na Vysočině či jižní Moravě. Kolegiální jednání 
a slušnost k pacientům je základem. Kontakt: neurologie.
ambulance@gmail.com

Nabízím k okamžitému prodeji ambulanci VPL v Lednici na 
Mor., ordinace je v nájmu v objektu zdravotního střediska, po 
celkové rekonstrukci včetně nového nábytku, vysokorych-
lostní internet do 50 MB + WiFi, SW: PC DOKTOR, smlouvy 
s 111, 205 a 211 na max. výši KKVP. Cena dle dohody. Bližší 
informace na: 728 546 620, rat.kopec@gmail.com

Hledám nástupce pro dobře zavedenou ordinaci PLDD v Kla-
tovech. Případně zaměstnám lékaře na úvazek dle dohody. 
Kontakt: 732 410 346

Nabízím zavedenou praxi PL pro dospělé v Neratovicích, 
vedenou formou s. r. o.,1827 reg. pacientů, EKG, INR, CRP, 
holter TK, smlouvy se 6 ZP. Kontakt: 607 600 409

Atestovaná lékařka s licencí převezme zavedenou praxi VPL 
v Ostravě a okolí. Kontakt: vplordinace@gmail.com

Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu, férové smlouvy bez exkluzivity. Oceňování, 
poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt: AD 
Medica, 602 728 801, 775 679 982

ZÁSTUP 
Pro ordinaci PLDD v Třinci hledám zástup na 1–2 dny v tý-
dnu, s brzkou možností odkoupení praxe. Kontakt: 605 568 366

Hledám lékaře na zástup v ordinaci VPL pro dospělé v Praze 
na 1–2 dny v týdnu a za dovolenou. Nabízím 600 Kč/hodinu 
čistého. Nabídky prosím na ordinacepraha6@seznam.cz, 
případně textové zprávy na 608 129 217

Lékařka s atestací z VPL nabízí zástup 1× týdně, nejlépe Pra-
ha 8 a okolí. Kontakt: praktik-zastup@email.cz

Hledám lékaře/ku pro pravidelný zástup do ordinace PL 
pro dospělé na 1–2 dny v týdnu Praha 8-Kobylisy. Kontakt: 
286 882 589 (po–st 8–12 hod., út–čt 13–18 hod.)

Do soukromé ordinace VPL v centru Prahy přijmu na několik 
měsíců lékaře/lékařku s atestací v oboru. Znalost PC nutná. 
Možnost dlouhodobé spolupráce. Kontakt: horak8@cent-
rum.cz, 731 102 483

Nabízím zástup v ordinaci VPL v Ostravě a blízkém okolí na 
5–10 hod./týden, atestaci mám. Kontakt: ordinacevpl@
seznam.cz

Sháním zástup do ordinace PL pro dospělé Praha 5 během 
léta. Termín: první 2 týdny v červenci a poslední 2 týdny v srp-
nu 2018. Dále sháním neprav. zástup cca 2× měsíčně (možno 
i lékař/ka v předatest. přípravě). Kontakt: zastuppraha5@
email.cz, 732 619 098

Sháním pravidelný zástup v ordinaci PL pro dospělé Pra-
ha 5 v době MD, pondělí, ev. pátek. (3–9 měsíců dle dohody), 
nástup možný ihned. Ev. i nepravidelně. Máme akreditaci. 
480 Kč/hod. Kontakt: zastuppraha5@email.cz

Přijmeme důchodce na pravidelný zástup do ortopedické 
ordinace v Praze. Výborné platové podmínky. Kontakt na 
602 841 411

Hledám dětského lékaře do ordinace PLDD v Praze 5-Ba-

rrandově, ihned. Pracovní doba 2 dny v týdnu, 60 hodin mě-
síčně, plat dohodou. Kontakt: 773 380 863, erlenstegen@
seznam.cz

Pro malou ordinaci praktického lékaře pro dospělé 
v Praze 5-Jinonice hledám reciproční zástup kolegy z Pra-
hy 5 v  době dovolených a  podobných situací. Kontakt: 
602 308 105

Hledám zástup do malé ordinace praktického lékaře v Pra-
ze 5-Jinonice, na jeden den v týdnu a občasný zástup během 
dovolené. Kontakt: 602 308 105

Přijmu praktického lékaře na částečný úvazek do ordinace 
v Praze. Kontakt: 722 292 004

PRODEJ A KOUPĚ 
Koupím praxi VPL na Písecku, Strakonicku nebo Prachatic-
ku. Kontakt: dr. Chalupský, 728 168 753

Koupím ordinaci praktického lékaře, vhodná lokalita Brno-
-venkov, případně Brno-město. Kontakt: 00421 911 603 777, 
holecpeter63@gmail.com

Prodám plně funkční elektrokauter SMT 75 MONO. Kontakt: 
603 247 875

Prodej psychiatrické ambulance v Neratovicích. AT 
a smlouva se šesti pojišťovnami. Kontakt: 315 683 388, 
603 964 766, 222 211 268, aleexova.helena@cent-
rum.cz

Přenechám za odvoz a symbolickou cenu závěsnou operační 
lampu a chirurgický vyšetřovací pojízdný, výškově nastavitel-
ný stůl s doplňky. Kontakt: 604 565 018

Prodám zavedenou praxi všeobecného praktického 
lékařství pro dospělé v Uh. Hradišti. Smlouvy se všemi 
pojišťovnami. Zkušená sestra. Kontakt: 775 955 057 nebo 
mikoskova@gmail.com

Prodám poloautomatickou aplikační pistoli na mezoterapii 
Meso Basic (France), minimálně používanou, PC 18 000 Kč, 
nyní 7500 Kč. Kontakt: 739 806 255, info@rvmedcent-
rum.cz

Prodám repasovaný perimetr AP 340 KOWA, rok výroby 
2008, velmi výhodná cena. Kontakt: 608 807 320, lackovic@
centrum.cz

Koupím ordinaci všeobecného praktického lékaře v Praze, 
atestaci mám. Kontakt: koupeVPL@seznam.cz

Prodám počítačové EKG Seiva Praktik, včetně náhrad-
ních hrudních a končetinových elektrod i s kabeláží. Cena 
15 000 Kč. Kontakt: rehakjan@seznam.cz, 728 716 971

Prodám zavedenou chirurgickou a ortopedickou ambu-
lanci ve Slaném. Kontakt: 603 272 852, juklu@volny.cz

Prodám interní ordinaci s nadstavbovým oborem v Brně-síd-
lišti. Kontakt: dagmar.wiesnerova@seznam.cz

Prodám UZ přístroj Toshiba Nemio, rok výroby 2006, v dob-
rém stavu. 2D vaginální + abdominální sonda, termoprinter, 
návod v ČJ + AJ, prohlášení o shodě, BTK do 1/2018. Cena 
45 000 Kč. Kontakt: 728 521 861, gyned@centrum.cz

Přenechám dobře zavedenou, plně vybavenou ordinaci 
praktického lékaře pro dospělé v příměstské vilové části 
Ostravy. Kontakt: pl-ostrava@seznam.cz

Nabízím k prodeji minimálně používané přístroje Huvitz. 
Fokometr HLM-7000 za 45 000 Kč. Štěrbinovou lampu 
YZ-5F s hydraulickým stolkem za 50 000 Kč (zvětšení 25×). 
Servis zajištěn dodavatelem. Kontakt: 739 414 726

Prodám sterilizátor STERICELL 55, stáří 10 let, v  dob-
rém technickém stavu (každý rok kontrola), plně funkční, 
za 10 000 Kč. Prostějov, gynekologická ordinace. Kontakt: 
602 820 135

Prodám UZ Toshiba Nemio 2 sondy vag. a abd., CTG Ca-
dence, kolposkop ALLTION AC 1110 na kolečkách, bílé kar-
totéky, vše velmi zachovalé, Praha. Kontakt: 602 195 177 
nebo pavla.cme@email.cz

Požadujeme: • SŠ, VOŠ, VŠ vzdělání v oboru radiologický asistent 
 • atestace z nukleární medicíny vítána 
 • nástup možný ihned nebo dle dohody
Náplň práce:  • provádění nukleárně medicínských zobrazovacích a terapeutických postupů
 •  samostatná obsluha přístrojů, provádění či podílení se na vyhodnocování zkoušek
 •  provádění specifické ošetř. péče poskytované v souvislosti s prováděnými výkony
Nabízíme:  • zázemí stabilního nejmodernějšího pracoviště v ČR
 • práci v jednosměnném provozu od pondělí do pátku
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny mimořádného placeného zdravotního volna 
 • částečně hrazené ubytování v blízkosti pracoviště
 • stravování v závodní jídelně, výrazná sleva v lékárně a prodejně zdrav. potřeb
 • možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM
 • podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
 • příspěvek na penzijní připojištění
Písemné nabídky zasílejte na e-mail: kariera@ikem.cz

Radioizotopové pracoviště IKEM
hledá nového kolegu/kolegyni na pozici  

RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA/KU

Inzerce
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Mínění; zasklený otvor ve zdi; Kainův bratr. – B. 2. díl tajenky. – C. Letmé doteky míče; 
tatínek; jméno zpěvačky Baezové; vařené vepřové maso. – D. Klekání; polní práce; jednotka výkonu; úpění. – E. 
Mužské jméno; součásti obleků; náčrtník. – F. Oškubat; lysá; náhlá změna; části týdne. – G. Opeřenec; palivo; Gal; 
tahle. – H. Biblická osoba; jméno spisovatele Maye; kloudně; visící kůže na krku. – I. 1. díl tajenky; 5. díl tajenky; 
3. díl tajenky. – J. Oblékat; jitřenka; vrhačské náčiní; lepidlo. – K. Asijský stát; nástroj žence; být schopen; bará-
ky. – L. Německy „úřad“; zástava za chybu ve hře; evropský veletok; film s dějem budícím hrůzu. – M. Vojenské 
hlášení; řecké písmeno; divoká. – N. Akvarijní ryba; krátkonohý kůň; čistit vodou; větřík. – O. Forma léku; biograf; 
mělké místo v řece umožňující přechod; část chodidla. – P. 4. díl tajenky. – Q. Jméno herce Aldy; smrštění; rybí 
vajíčko (slovensky).

SVISLE: 1. Španělský veletok; bázliví; jméno skladatele Chačaturjana. – 2. Hrabavý pták; stará stříbrná mince; 
asijská kočkodanovitá opice. – 3. Řeže; trhat; dílčí podrobný rozpočet; tvárná hmota. – 4. Předložka; osahání; Ábe-
lův bratr; dovednost. – 5. Nošením opotřebovat; německý filozof; značka kožichů; plovoucí kus ledu. – 6. Šplhavý 
pták; obzor; šachový pěšec. – 7. Odezva; podstavec; české město; mimořádná odměna. – 8. SPZ Klatov; společenský 
tanec pomalého tempa; vozík; zahálčivost. – 9. Jakási; druh lemura; šachové porážky; SPZ Blanska. – 10. Vstřícnost; 
podsvinče; čas; pás. – 11. Vzdychat; nádoba používaná k pití; kontra. – 12. Cenná poukázka; lakomec; úskok; menší 
opevněné sídlo. – 13. Velmi smyslný člověk; bojové vozidlo; vát; zkratka Policie České republiky. – 14. Traper; 
španělský malíř; anglický šlechtic; koupací nádoba. – 15. Tropické ovoce; indiánský symbol předků; nápadně. – 16. 
Křiky; součásti střech; úder. 

Pomůcka: etát, jevar, kata.

Příznaky choroby, které popíšete svému lékaři, jsou buďto zcela nevěrohodné, nebo se mohou týkat asi dvaceti 
chorob; ... (dokončení citátu, jehož autorem je Karl Wagner, najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V  tajence křížovky 

v  Tempus medicorum 
12/2017 se skrýval citát 
francouzského dramatika 
a herce Molièra: Smrt je 
lékem, který najdeme, 
kdy chceme, ale máme 
ho užívat co nejpozději.

Historický román 
Jana Vyroubala Přístav po-
slední naděje vyhrává de-
set vylosovaných luštitelů: 

Miloslav Doupal, Krnov; 
Jaroslava Holečková, 
Plzeň; Petr Kasík, Plzeň; 
Jiřina Koutná, Šumperk; 
Karel Landa, Ústí nad 
Labem; Jiří Procházka, 
Praha 4; Jan Razima, 
Proseč pod Křemešníkem; 
Kateřina Stehlíková, Pří-
bram; Martina Vernero-
vá, Doksy; Eva Vlková, 
Praha 4.

Na správné řešení ta-

jenky z čísla 1/2018 čekáme 
na adrese recepce@clkcr.
cz do 31. ledna 2018.

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slo-
sování o  ceny mohou být 
zařazeni pouze lékaři re-
gistrovaní v České lékařské 
komoře.

Prodám levně funkční oční BT-Reichert AT555, BTK má,  
r. výroby 2009. Kontakt: 724 922 004

Prodám neurologickou ambulanci vedenou jako s. r. o. ve 
Šternberku a Uničově. Kontakt: 608 821 433 nebo 608 976 927,  
rudolf.schimera@seznam.cz

Koupím oční ambulanci v Praze nebo Středočeském kraji. 
Kontakt: 735 136 616

Prodám zavedenou praxi všeobecného praktického lékař-
ství pro dospělé v Jaroměři. Kontakt: 728 890 349

Odkoupím kardiologickou ordinaci, popř. úvazek i částečný 
na kardiologickou ordinaci v Praze. Kontakt: 722 292 004

Koupím ORL ordinaci v Praze a okolí za velmi příznivých 
finančních podmínek. Mobil: 603 914 618

Prodám ultrazvuk MEDISON s vaginální a abdominální son-
dou. Cena dohodou. Kontakt: 731 601 113, bittva@email.cz

Prodám plně funkční elektrokauter SMT 75 Mono. Kontakt: 
603 247 875, kos.vladimir@volny.cz

Přenechám zavedenou psychiatrickou ambulanci pro děti, 
dorost a dospělé v Liberci. Kontakt: 728 933 911

Prodám 3 ks kartoteční skříňky (2 ks 84 × 140 × 69, 1 ks  
43 × 140 × 69), zásuvky s plnovýsuvem (rozměr zásuv-
ky 33 × 26 × 62). Šedé lamino. Použité, ale zcela nepo-
škozené a funkční. Cena: větší skříňka 6000 Kč, menší 
3000 Kč, za celý komplet sleva = 13 000 Kč: Kontakt: 
 602 324 362

PRONÁJEM 
1) Nabízíme k pronájmu ordinaci ve 4. patře Nuselské poli-
kliniky, Táborská 321/59, Praha 4 o ploše 14,12 m2 s možností 
využití společné čekárny o ploše 16,06 m2. Ordinace bude 
k dispozici od 1.2.2018. 2) Nabízíme k pronájmu prostory 
(81,22 m2) v přízemí Nuselské polikliniky, Táborská 325/57, 
Praha 4. Prostory lze využít např. jako prodejnu zdravotnic-
kých potřeb. Prostory budou k dispozici od 1.2.2018. Všechny 
prostory k nahlédnutí po domluvě na tel. 234 091 140, Lenka 
Pilsová/správce budovy.

Nabízíme ordinace k pronájmu v nové poliklinice u Anděla. 
V poliklinice se nacházejí ordinace PL, chirurgie, odběro-
vá místnost, rentgen a sál. Ideální pro chirurgické obory, 
internistu atd. Kontakt: www.coolclinic.cz, personal@
felixclinicum.cz

Nabízím pronájem prostor na ordinaci nebo jiné služby v no-
vostavbě Centra Blatov s lékárnou atd. v Praze 9-Újezdě nad 
Lesy. Kontakt: 603 247 875

Pronájem stomatologické ordinace v centru Liberce (od 
1.2.2018). Kontakt: info@medling.cz   

Nabízíme k pronájmu nově rekonstruovanou ordinaci v his-
torickém centru Prahy za atraktivních podmínek. Možnost 
využití společné zdrav. sestry. Ideální pro ambulantního 
specialistu. Provozováno lékaři, a ne spekulanty ve zdravot-
nictví! Kontakt: 604 220 920

Pronajmu ordinaci 21 m2 se zázemím v atraktivní lokalitě 
u metra Pražského povstání, Praha 4. Nově zrekonstruo-
váno, v přízemí. Součástí zařízení jsou ordinace praktika, 
sonografie, ortopedie. Ordinaci je možno využívat i dvěma 
lékaři. Kontakt: 775 641 995

Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt: 
info@medling.cz

Pronajmu, event. převedu zavedené pracoviště plastické 
chirurgie (ambulance a 2 lůžka) v centru Prahy. Kontakt: 
224 250 667

Nabízím pronájem prostor pro ordinaci, poradnu či jiné 
služby v novostavbě Centra Blatov, Praha 9-Újezd nad Lesy. 
V budově lékárna, další ordinace atd. Kontakt: 603 247 875, 
kos.vladimir@volny.cz

SLUŽBY 
Poskytneme pracovnělékařské služby dle platné legis-
lativy pro jakoukoliv společnost a její zaměstnance v ob-
lasti rizikových a nerizikových prací (max. 100–150 km od 
Prahy). Smluvní partnerství možné. Děkujeme. Kontakt:  
775 383 215, pls@emotmedico.cz

Účetnictví, personalistika pro lékaře. Víme, co potřebujete – 
zajišťujeme komplet předpisovou základnu ve zdravotnictví. 
Celá ČR. Kontakt: AD Medica, 602 735 314

Příprava na kontroly SÚKL + řízená dokumentace, interní 
audit, kategorizace prací, bezpečnost práce a pož. ochrana 
pro lékaře (v rozsahu zák. povinnosti). Připravujeme za-
vedení souladu s GDPR pro lékaře. Celá ČR. Kontakt: AD 
Medica, 775 679 982

RŮZNÉ 
Přenechám zdarma s. r. o. Notářské poplatky za převede-
ní a změnu názvu zaplatím. Ukončení činnosti. Kontakt:  
602 142 943, jar.folprecht@email.cz

SEZNÁMENÍ 
Sportovně založená třicátnice hledá kolegu z Prahy nebo 
okolí. Kontakt: alumni@post.cz
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zaměstnanci v naší péči

Proč nezkusit změnu? 
Nasloucháme tomu, 
co mají naši lékaři 
na srdci!

MUDr. Jan Riegl 
a HR ředitelka EUC 
Šárka Češková Snížková

Zdravotnická skupina EUC hledá lékaře
Hledáme kolegy, kteří chtějí dělat lékařskou práci opravdu dobře. Zároveň ale chápeme, jak náročné 
je dělat v dnešní době lékařské povolání. Proto se snažíme potřebám našich lékařů naslouchat 
a vycházet jim vstříc. Jste lékař či lékařka a zní vám to zajímavě? Dokázali bychom 
splnit i vaše přání? Ozvěte se a můžeme si o tom popovídat. 

Kontakt  | kariera@euc.cz, 800 400 100, www.euc.cz/kariera

co mají naši lékaři 
na srdci!

volný čas

fi nanční ohodnocení

méně administrativy

autonomie v léčbě

moderní fi rma
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