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Pro soukromé
lékaře požadujeme
výkonový systém
Komora
je ze zákona
garantem kvality a strážcem
etiky výkonu
lékařského
povolání. Aby
lékaři mohli své povolání vykonávat co nejlépe, bojujeme za jejich dobré pracovní podmínky a slušnou odměnu za práci. Komora se
soustavně snaží zlepšovat profesní postavení
svých členů a kvůli tomu se dostává pravidelně
do konfliktů s ministry zdravotnictví a občas
bohužel i s funkcionáři nejrůznějších lékařských organizací, kteří se obávají ztráty své
výlučnosti a výhod.
Co tedy udělá komora v následujících měsících pro soukromé lékaře?
Základní podmínkou vyšší
úhrady za práci, kterou požadujeme, je navýšení platby za tzv.
státní pojištěnce. Za současné
politické konstelace, kdy vládu
drží u moci komunisté, je totiž
růst platby státu za důchodce,
děti a nezaměstnané jediným
reálným zdrojem dalších peněz,
bez kterých zdravotnictví nemůže dobře fungovat. Slibovaný
zákon o valorizaci této platby předložen nebyl,
a tak bude podle platné legislativy rozhodovat
i tentokrát vláda. Jejího předsedu jsem v této
věci již oslovil.
Stále tlačíme na zvýšení ceny práce nositelů
výkonů v Seznamu zdravotních výkonů a na
její pravidelnou valorizaci minimálně o míru
inflace. Ministerstvo nám bohužel hází klacky
pod nohy, ale my se dál snažíme.
Důležité bude rovněž ohlídat spravedlivé
rozdělení peněz, které nad rámec úhradové
vyhlášky vybojoval pro zdravotnická zařízení
tzv. Krizový štáb, jehož je komora členem.
Naše právní kancelář bude i letos průběžně
analyzovat návrhy tzv. úhradových dodatků ke
smlouvám, aby se lékaři mohli rozhodnout,
zda se jim dodatek od jednotlivých pojišťoven
vyplatí podepisovat, či nikoliv.
Za zcela zásadní však považujeme dohodovací řízení o úhradách na rok 2021, které
začne již počátkem února. Díky nárůstu počtu
plných mocí pro ČLK-o.s. roste náš vliv a s ním
zároveň i odpovědnost za výsledek. Týká se to
zejména segmentu ambulantních specialistů,
ze kterých ministr Vojtěch dělá otloukánky
českého zdravotnictví.

V současnosti jsou sice již patrné první
známky ekonomického ochlazení, avšak ve
zdravotnictví se díky způsobu jeho financování
ekonomické cykly projevují se zpožděním jednoho roku až dvou let. Ještě letos tak můžeme
mít šanci vynutit si podstatné zvýšení úhrady
za práci. Tuto příležitost nesmíme propást.
V následujících letech se totiž nemusí opakovat.
Pokud se nechceme spokojit s mírným nárůstem o ušmudlaných pár procent, které nám
stejně požere inflace, nesmíme se bát použít
svoji sílu. Naše práce je přece nenahraditelná! Pacienti lékaře potřebují. A politici, ti zas
nepřežijí bez přízně voličů. A volby se blíží, je
třeba toho využít.
Budeme prosazovat nejenom zvyšování
úhrady za jednotlivé výkony, ale především
rozvolnění systému regulací, které nás omezují. Naším cílem je výkonový
systém, v němž by regulaci
nadměrné spotřeby zdravotní péče zajišťoval funkční
revizní systém zdravotních
pojišťoven, které by zodpovědnost za svoji ekonomickou stabilitu již nepřehazovaly na bedra nás lékařů. Za
provedenou práci musíme
dostávat zaplaceno podle
ceníku, kterým je vyhláška zvaná Seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
Pacienti mohou dostat jen tolik péče, kolik za
ně jejich pojišťovny zaplatí. Pokud pojišťovna
peníze nemá, pak nechť si to vyřizuje se svým
náročným klientem ona sama, bez nás. Chováme se jako hlupáci, když se necháváme okrádat.
Při samotném dohodovacím řízení komora
samozřejmě i tentokrát nabídne spolupráci
a pomoc všem sdružením poskytovatelů, která
se jednání s pojišťovnami účastní. Jejich členové či sympatizanti přece nejsou našimi nepřáteli. Právě naopak, i oni jsou členy komory, která
je bude hájit. Čím větším počtem plných mocí
však budeme disponovat, tím výraznější bude
náš vliv. Proto pokud jste soukromým lékařem
a dosud jste tak neučinili, zašlete nám plnou
moc k vašemu zastupování, a to nejpozději do
konce ledna. Abychom vám usnadnili práci,
naleznete v časopise formulář, který je třeba
vyplnit, podepsat a zaslat hezky postaru poštou
na adresu ČLK, Lékařská 2, 150 00 Praha 5. Tak
s chutí do toho.
S přáním úspěšného roku 2020

Komora hájí
zájmy každého
lékaře, a nabízí
tedy spolupráci
všem

2

OBSAH
ROZHOVOR
3–7
Šéf ÚZIS prof. Ladislav Dušek: Zdravotnictví
má posledních 15 let přípravy na šok
ETIKA A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ 2019 8–13
Konference ČLK o technologických pokrocích
v etických a psychologických souvislostech

ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

14–19

Nová pravidla pro předepisování léčiv
na recept
ČLK žádá přechodné období
u eNeschopenek
Negativní zkušenosti s eHealth v USA

FINANCOVÁNÍ NEMOCNIC

20–22

Zdravotnická zařízení musejí mít možnost
si na sebe vydělat

ODBORY

24–25

Překvapené zástupkyně ministra
na poradě zástupců odborářů

ČINNOST ČLK

26–28

Dary na rekonstrukci Domu lékařů
poskytlo už 220 lékařů

SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK

29

Nedotažená vyhláška o zkoušce
po základním vzdělávacím kmenu

PRÁVNÍ PORADNA

30–32

Právo na sebeobranu

PLNÁ MOC

33

NAPSALI JSTE

34–35

Nová hra od SÚKL – na vlastní nebezpečí

SERVIS

38–43

Vzdělávací kurzy ČLK
Inzerce
Křížovka

MĚSÍČNÍK TEMPUS MEDICORUM
Vydává: Česká lékařská komora, Lužická 419/14,
779 00 Olomouc
Registr. číslo MK ČR 6582 • ISSN 1214-7524 • IČ 43965024
Adresa redakce: Časopis ČLK, Lékařská 2, 150 00 Praha 5
tel. +420 257 215 258 • fax +420 257 219 280
recepce@clkcr.cz • www.clkcr.cz
Šéfredaktor: MUDr. Milan Kubek
Redakční zpracování: EV public relations, s. r. o., Praha
Odpovědná redaktorka: PhDr. Blanka Rokosová
Příjem příspěvků: blanka.rokosova@ev-pr.cz
Pro Českou lékařskou komoru připravuje: Mladá fronta a. s.
Generální ředitel: Ing. Jan Mašek
Ředitel divize Medical Services: Karel Novotný, MBA
www.medical-services.cz
Grafická úprava, sazba: Jan Borovka
Inzerce: inzerce-tempus@clkcr.cz
Tisk: SEVEROTISK s.r.o., Mezní 3312/7, 400 11 Ústí nad Labem
www.severotisk.cz
Uzávěrka čísla 1: 31. 12. 2019 • Vyšlo: 13. 1. 2020
Podávání novinových zásilek povoleno: Česká pošta, s. p.,
odštěpný závod Praha, čj. nov. 6139/96 ze dne 16. 12. 1996
Distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis OZ Přeprava
Předplatné pro nečleny ČLK 300 Kč/rok (přijímá redakce)
Příspěvky se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce.
Ta si současně vyhrazuje právo na redakční úpravu textů.
Řádková inzerce je pro lékaře do pěti řádků (včetně) zdarma.
Větší rozsah a inzerát nelékaře je zpoplatněn. Při zadávání
inzerátu je proto potřeba zadat fakturační kontaktní adresu,
IČ, DIČ, telefon, e-mail.
Bez těchto informací nebude inzerát zveřejněn.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

TEMPUS MEDICORUM

/ LEDEN 2020

Foto Martin Kubica

ROZHOVOR

Budoucnost zdravotnictví?
Máme posledních patnáct let přípravy na šok

Vyhlídky českého zdravotnictví jsou děsivé. Enormně porostou jeho náklady, skokově přibude pacientů
a zároveň poklesne počet lékařů i sester. Máme poslední roky se na to připravit, varuje na základě jasných
čísel šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek
„Statistika nuda je, má však cenné
údaje,“ zpívá se v jedné české pohádce.
V případě ředitele ÚZIS Ladislava Duška
to první neplatí a to druhé se naopak potvrzuje. Když má každoročně promluvit
na sjezdu lékařské komory, sál se vždycky
utiší a zbystří. Profesor Dušek má totiž
oprávněně pověst zajímavého i zábavného
rétora. Dokáže zdánlivě suchou statistiku
podat nejen srozumitelně, ale dokonce tak,
že jeho výklad pravidelně přerušují výbuchy smíchu posluchačů.
Nejinak tomu bylo na listopadovém
sjezdu lékařů v Brně. Důvodů, proč jeho
slova pozorně vnímat, je ale rozhodně
více. A ty další už zdaleka tak úsměvné
nejsou. Ústav zdravotnických informací
a statistiky si stát platí a udržuje už od roku
1960 a jeho úkolem je krátce řečeno sledovat zdravotnictví řečí čísel a předvídat
jeho vývoj.
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Nově naplněný Národní registr zdravotnických pracovníků je 100% reprezentativní datovou základnou pro
sledování a hodnocení personálních kapacit českého zdravotnictví. Jedním z nejvážnějších výstupů těchto
analýz je doklad významně stárnoucí populace praktických lékařů. Více než 40 % praktických lékařů pro
dospělé je ve věku 60 let nebo vyšším, u praktických lékařů pro děti a dorost činí tento podíl dokonce
48 %. Uzavíráním ordinací praktických lékařů z důvodu odchodů do důchodu jsou v různé míře postiženy
všechny regiony ČR. Tento rizikový trend se nejvíce týká malých sídel s méně než 3000 obyvateli.
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Dostupná data o demografii lékařů ukazují na významnou převahu žen nad muži. Tento trend „feminizace českého zdravotnictví“ bude dále sílit, neboť mezi
stávajícími absolventy lékařských fakult je přibližně 70 % žen a pouze 30 % mužů. S tímto faktem musí počítat i plánování personálních kapacit českého
zdravotnictví, lze očekávat další pokles dostupné kapacity z důvodu odchodů mladých lékařek na mateřskou dovolenou.

Bez systému připojištění se zdravotnictví
neobejde
Zprávy o budoucnosti českého zdravotnictví nejenže nejsou příznivé, jsou spíše hrůzostrašné. Už teď má problémy a je hluboce podfinancované, ale skutečný šok teprve nastane.

„Stále ještě máme šanci se připravit na období,
které přijde za zhruba 15 let – to zestárnou
velmi silné ročníky a přinesou významný nárůst vážných onemocnění. Nevyhnutelně, celá
Evropa se na to připravuje,“ říká v rozhovoru
profesor Ladislav Dušek, šéf ÚZIS.

S tím souvisí i rapidní nárůst nákladů
na zdravotnictví. Už v roce 2030 na něj budeme potřebovat přes 600 miliard korun
ročně – to je skoro dvojnásobek toho, co
dnes. „To neutáhne jeden zdroj financí, nelze systém opírat jen o zdravotní daň. Všu-

Trend demografického stárnutí české populace je konzistentní a setrvalý. Zvyšující se podíl seniorů bude mít zásadní vliv na potřebnou infrastrukturu zdravotních
služeb i na zajištění potřebných finančních zdrojů a spektra zdravotně-sociálních služeb. V budoucích letech musíme očekávat nevyhnutelně narůstající počet pacientů s nemocemi typickými pro vyšší až seniorní věkové kategorie, jako jsou např. onkologická onemocnění, diabetes, neurobehaviorální poruchy ve stáří apod.
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Relativní struktura obyvatelstva
ČR viditelně ukazuje tři zásadní
věkové třídy, jejichž další posun
v čase bude mít významný dopad na zdravotnický systém. Jde
zejména o velmi četnou populační kohortu obyvatel ve věku
30–50 let. Tyto populační kategorie zestárnou do věku 60 let
a více v následujících zhruba 15,
resp. 20–25 letech, a nevyhnutelně významně znásobí potřebu
zdravotních a zdravotně-sociálních služeb. Velmi podstatný je
i propad počtu obyvatel ve věku
10–25 let, který společně s odkládáním věku matky při prvním dítěti vytváří demografické
riziko nedostatku osob v produktivním věku v následujících
15–30 letech.

de ve vyspělých státech je financování
vícezdrojové a je třeba vážně uvažovat o systému
připojištění,“ říká profesor Dušek.
Jaký je podle vás stav českého zdravotnictví? Mají lékaři pravdu, když mluví o personální krizi a podfinancování celého oboru?
Personální krize je realitou, kterou bohužel
potvrzují všechna dostupná data. O této situaci
ví i Ministerstvo zdravotnictví, informuje o ní

a snaží se hledat cestu ke zlepšení. Jenže ono
to bohužel není řešitelné mávnutím kouzelného proutku – když 20 let něco nesledujete,
neplánujete, pak to pak nespravíte za pár dní.
Já osobně nevidím hlavní problém ve
financích, to by ještě řešitelné bylo. Největším problémem je stárnutí lékařů v ambulantním segmentu, kde proto už teď
pozorujeme negativní roční bilanci počtu
ordinací – více ordinací zaniká, než vzni-

ká. Situace je v některých regionech kritická, hlavně v segmentu praktických lékařů.
Druhý problém, který bych zdůraznil, představuje nedostatek sester v akutní péči.
A jaké jsou vyhlídky českého zdravotnictví?
Na sjezdu lékařské komory jste prezentoval
docela hrůzostrašné grafy a o některých
lékařích mluvil dokonce jako o dinosaurech před pádem meteoritu, tedy o jejich
vyhynutí…
To byla nadsázka, za kterou bych se měl asi
omluvit. Byly to grafy ukazující průměrný věk
praktických lékařů blízký 60 letům. Bohužel odchody do důchodu bez náhrady v této nesmírně
cenné profesi mohou obyvatele více a více posouvat do nemocnic, a to i s banálními problémy.
Paralela s vymírajícími druhy je v tom
věkovém složení lékařů – vypadla celá jedna
„desetiletka“, obor se musí posílit. To znamená
i zatraktivnit pro mladé lékaře. K tomu by měla
směřovat právě nastartovaná reforma primární
péče, kterou, pokud vím, podporují a spoluvytvářejí čelní představitelé praktických lékařů.
Když odhlédneme od odborností a zaměříme se na místa – kde je ta krize už opravdu

Velmi významným a novým epidemiologickým trendem, který bude v budoucnosti podstatně zvyšovat onkologickou zátěž populace, je výskyt vícečetných
malignit u onkologických pacientů. Významně se zlepšující výsledky protinádorové léčby vedou k signifikantně delšímu přežití onkologických pacientů a tito
tak s rostoucí pravděpodobností onemocní dalšími primárními nádory. Tato „sekundární“ incidence bude již v roce 2020 tvořit téměř 20 % celkové incidence
zhoubných novotvarů. Nejde o jev týkající se pouze onkologie, obecně přibývá a bude přibývat polymorbidních pacientů s více, po sobě následujícími vážnými
chorobami. Jde o jakousi „cenu za úspěch“, tedy důsledek rostoucí úspěšnosti léčby vážných onemocnění a prodlužující se délky života české populace.
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kritická? Jsou to regiony, anebo to jde
napříč celou zemí?
Rozdíly mezi regiony jsou značné a v každém je situace trochu jiná. Nelze sice paušalizovat, ale obecně výpadek kapacit praktických lékařů postihuje spíše menší a malá
sídla, což je další negativní jev. Protože právě
v těchto sídlech má odbornost praktického
lékaře téměř strategický význam. Pokud bych
měl zmínit nějaký region, pak v segmentu
praktického lékařství se situace jeví jako nejkritičtější v Jihomoravském kraji.
Vy na ÚZIS jste předvídali krizi už před
několika lety. Potvrdilo se to anebo potvrzuje? A je to lepší, nebo horší, než jste
předpokládali?
Predikce bohužel vycházejí, z posledních údajů se dokonce zdá, že se vývoj mírně
zrychluje. Tedy konkrétně: zatím produkce
lékařských fakult kryje odchody do důchodu
a v úhrnu se úvazková kapacita lékařů každoročně zvyšuje. Predikce ukazuje, že po
roce 2021 by mohl nastat zlom a odchody
převýší nově příchozí úvazky. Proto osobně
nesmírně vítám vládní program podpory studia oboru všeobecné lékařství na lékařských
fakultách, který by měl jejich „produkci“
navýšit o 15 procent. To je perfektní, jen se
to mělo udělat před více než 10 lety. Ale i tak
je to funkční program a povede ke zlepšení
situace, byť bude už skoro pět minut po dvanácté hodině.

Mluvíme především o lékařích, ale jaká
je situace u zdravotních sester? Nejhorší
je podle čísel v Praze. Čím se to dá vysvětlit? Nestěhují se spíš lidé do Prahy
než naopak?
Už jsem zmínil, že odchody sester z akutní lůžkové péče jsou velmi významným problémem, a máte pravdu, že situace v Praze je
zvláště kritická. Nutno podtrhnout, že v posledním období, tedy mezi roky 2017 a 2019,
se pokles zmírnil, ale i tak celkově odešlo od
roku 2010 z akutní péče více než 2000 úvazků
sester. V Praze podle mne může mít vliv i ob-

rovská kompetice na trhu práce. Lidé s tímto
vzděláním v Praze snadněji najdou alternativní a dobře placenou práci. Nadto práci ne
tak stresovou, beze směn a podobně. Ale to je
jen moje osobní vysvětlení, data na to nemám.
Hodně se mluví o feminizaci zdravotnictví. Je to opravdu tak? A v čem je to
vlastně problém?
Studium lékařství přitahuje zejména
dívky, to je pravda. Lékařské fakulty opouští
70 procent žen a jen 30 procent mužů. Prvoplánově to ovšem nelze označit za chybu, je

Rostoucí úspěšnost českého zdravotnictví v léčbě vážných chronických onemocnění je mimo jiné výsledkem rostoucí dostupnosti vysoce inovativní léčby a nových technologií obecně. Ačkoli se v poslední době daří snižovat jednotkovou cenu léčby (tedy za stejné prostředky je léčeno více pacientů), je celkový trend
nákladů tohoto segmentu neúprosně rostoucí. Predikce do budoucna ukazují, ve shodě s podobnými modely ze zahraničí, další nárůst nákladů. Tyto trendy by
měly být mimo jiné výzvou k prevenci vážných onemocnění, tedy k posilování zdravotní gramotnosti obyvatel, primární prevence či programů včasného záchytu
onemocnění. Je a bude nesrovnatelně levnější nemocem předcházet než je léčit v pokročilém stadiu.

6

TEMPUS MEDICORUM

/ LEDEN 2020

ROZHOVOR

to realita, kterou si já subjektivně dovedu vysvětlit i velkou nabídkou a progresem jiných
studijních oborů, spíše „chlapeckých“, jako je
třeba informatika, bioinformatika a podobně.
Převaha žen přináší do predikovaného vývoje
zdravotnictví další dimenzi, musíme počítat
s dalšími výpadky kapacit, protože mladé lékařky logicky budou odcházet na mateřskou
dovolenou. Nadto může být nedostatek sil pro
některé lékařské profese, které jsou přece jenom více „mužské“.
Co s tím vším, jde to ještě zachránit?
Stárne populace, stárnou lékaři, nových
přibývá málo, pacientů bude stále naopak víc. Je z toho cesta ven?
Stále ještě máme šanci se připravit na
období, které přijde za zhruba 15 let – to
zestárnou velmi silné ročníky a přinesou
významný nárůst vážných onemocnění.
Nevyhnutelně, celá Evropa se na to připravuje. Je to o restrukturalizaci kapacit,
posílení komunitní péče, implementaci
modelů integrované péče, posílení praktických lékařů… Výčet by byl dlouhý a já
jistě nejsem odborník na management péče,

neměl bych se proto pouštět do učených
rad. Ale dostupná data říkají, že máme 15
let na přípravu, a to mi přijde dostatečné.
Zachrání nás import lékařů, sester a pečovatelek, třeba jako je tolik diskutovaný Projekt Ukrajina?
O Projektu Ukrajina nemám informace,
nemohu se vyjadřovat. Příchod vzdělaných
a kultivovaných lidí z jiných států je obecně
prospěšný a nic proti němu nemám, naopak.
Naše společnost je uzavřená do sebe, tohle ji
může jen obohatit. Ale pokud jde o zdravotnictví, pak v kvantitě, kterou lze asi očekávat, je
to spíše jen přilepšení, nikoli řešení stávajících
problémů.
Lékaři – a nejen oni – požadují, aby do
zdravotnictví šlo aspoň devět procent
HDP. Zmůžou ještě něco peníze, dokážou
ty problémy vyřešit? Anebo jinak – je to
podmínka úspěšného řešení?
Finance samozřejmě situaci nezhorší. Ale
nemohou být jedinou podmínkou, musí být doplněny restrukturalizací lůžkového fondu, měly
by směřovat do posílení následné péče a modelů

integrované péče. Řada těchto projektů se už
dnes rozjíždí a začíná mít efekt – třeba projekty
zaměřené na paliativní péči, spolupráce onkologických center s praktickými lékaři a podobně.
Chci tím říci, že u peněz nejde jen o kvantitu, ale
i o účelné vynaložení, směřování.
A ještě k tomu objemu ve vztahu k HDP.
My jsme udělali dlouhodobou predikci finančních potřeb systému a vyšlo nám pro
rok 2030 asi 602 miliard pro celý systém.
A to v takzvaných cenách budoucích, tedy
se započítáním inflace, růstu platů a tak.
Vím, že to není populární říkat, ale tohle
neutáhne jeden zdroj financí, nelze systém
opírat jen o zdravotní daň. Všude ve vyspělých státech je financování vícezdrojové a je
třeba vážně uvažovat o systému připojištění. To říkám jen za sebe.
A taky se mi z cest po západních zemích
zdá, že lidé v Německu, Švýcarsku, Rakousku
a Velké Británii (země, které jsem poznal i pracovně) si zdravotní péče více váží, neberou ji
jako samozřejmost a vědí, že stojí peníze. Můj
dojem. U nás mám někdy pocit „švédského
stolu“, ale to by bylo na jinou debatu.
David Garkisch

Inzerce A191005926

TEMPUS MEDICORUM

/ LEDEN 2020

7

TEMPUS

MEDICORUM

Technologické pokroky v medicíně
v etických a psychologických
souvislostech

Již 9. ročník konference ČLK Etika a komunikace v medicíně s podtitulem „Technologické pokroky v medicíně
v etických a psychologických souvislostech“ proběhl 3. prosince 2019 v kongresovém centru hotelu Olšanka
v Praze 3. Hlavními organizátory byli doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., a prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.,
MBA. Konferenci moderoval Mgr. Tibor A. Brečka, MBA.
Konferenci zahájil prof. Ptáček, přičemž
v rámci svého projevu mj. pogratuloval prof.
PhDr. et RNDr. Heleně Haškovcové, CSc.,
k ocenění medailí Za zásluhy I. stupně (za
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zásluhy o stát v oblasti vědy a školství), která jí byla udělena prezidentem republiky
28. října minulého roku.
Vzápětí se úvodního slova ujal také pre-

zident ČLK MUDr. Milan Kubek, který přítomné na konferenci nejen přivítal, ale také
seznámil s ambiciózním projektem nového
Domu lékařů, ve kterém, pokud vše půjde po-
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dle plánu, se bude již další ročník konference
„Etika a komunikace v medicíně“ odehrávat.
Celá konference se věnovala hlavně problematice transplantací z etického a psychologického pohledu, i když zazněly i příspěvky
z oblasti umělých náhrad, robotických postupů nebo problematiky umělé inteligence.
O problematice transplantací byl již úvodní
první příspěvek přednosty Transplantcentra, přednosty Kliniky nefrologie a přednosty
Transplantační laboratoře Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) prof.
MUDr. Ondřeje Viklického, CSc., s názvem
„Transplantace ledviny – etické a psychologické aspekty“. Následoval příspěvek prof.
MUDr. Edgara Fabera, CSc., z Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc,
„Nové technologie molekulární biologie
a transplantace krvetvorných buněk“ a z nastolené linie transplantační problematiky
nevybočil ani příspěvek doc. MUDr. Jiřího
Froňka, Ph.D., FRCS, přednosty transplantační chirurgie IKEM, „Transplantace dělohy“,
ve kterém se mj. dotkl i témat odmítnutí dárcovství či problematiky transplantace u transgender osob. U transplantací také zůstal
příspěvek MUDr. Michala Kudly, Ph.D., vedoucího lékaře lůžkového oddělení IKEM,
„Etické a psychologické aspekty transplantace střeva a multiviscerální transplantace“.
Mimo transplantační téma byl velice zajímavý příspěvek prof. Ing. Jaroslava Petra,
DrSc., z České zemědělské univerzity, s názvem „Etické otázky nastolené propojením
lidského mozku s počítačem a internetem“,
ve kterém zmínil mj. specifika brain-to-brain
propojení. Dopolední program završil velice
poutavý příspěvek přednosty kardiocentra
IKEM prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., s názvem „Transplantace srdce a transplantace
srdce a plic“.
Odpolední program se věnoval ale i jiným
než transplantačním otázkám lékařské etiky.
Blok otevřel ředitel Národního ústavu duševního zdraví prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,
FRCPsych, s příspěvkem nazvaným „Etická
dilemata ve věku informačních technologií“,
kde se zmínil mj. i o etické problematice autonomních dopravních prostředků. Velice zajímavý byl i příspěvek PhDr. Martina Kořána,
CSc., vedoucího oddělení klinické psychologie
v Nemocnici Na Homolce, „Psychologické
aspekty léčby na gama noži“, který se dotkl
tématu prožívání před operací, při operaci
a pooperační situace pacientem. Následoval
příspěvek doc. MUDr. Jana Boučka, Ph.D.,
z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku z 1. lékařské fakulty Univerzity
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Karlovy v Praze (1. LF UK) a Fakultní nemocnice v Motole s názvem „Etické a psychologické aspekty kochleárních implantací“. Závěr
konference patřil příspěvku MUDr. Václava
Vobruby, Ph.D., vedoucího lékaře jednotky
intenzivní a resuscitační péče o novorozence,
děti a adolescenty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK, s názvem „Některé
etické aspekty týkající se mimotělní podpory
u dětí“. Závěrečné slovo a ukončení konference bylo v dikci doc. Bartůňka.
Na konferenci zaznělo mnoho podnětných témat, názorů i otázek, což dokládá, že
stále se rozrůstající poznatky jak medicíny,
tak i dalších vědeckých disciplín s sebou přinášejí nová a nová etická dilemata, ale i různá psychologická úskalí jak u pacientů, tak
u lékařů, která je potřeba reflektovat. A je to
zejména problematika transplantací, jež je jak
bohatá na etická dilemata, tak také náročná
na pochopení různých psychologických souvislostí, které zde vstupují do hry.
Konference se zúčastnilo přes 100 lékařů
a dalších odborníků. Nechyběli ani studenti
1. LF UK.
Z konference vznikne, jak už je dobrým
zvykem, sborník, jenž vyjde na jaře roku 2020
a bude účastníkům rozeslán. Budou v něm
publikovány nejen příspěvky, které na letošní
konferenci zazněly, ale i další odborné statě
o aktuální problematice etiky a psychologie
v oblasti transplantací, umělých náhrad, robotických postupů nebo problematiky umělé
inteligence, což z něj učiní jako vždy velice
aktuální zdroj informací, který by neměl uniknout nikomu, kdo se o tuto problematiku zajímá. Svědčí o tom i krátké ukázky z některých

příspěvků, které jsme pro čtenáře časopisu
Tempus medicorum vybrali.

Transplantace ledviny –
etické a psychologické aspekty
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Zatím futuristickou metodu, jak zajistit
dostatek orgánů k transplantacím, představují xenotransplantace, tedy transplantace
ledvin od jiného druhu. V naprosté většině
případů výzkum probíhá na prasatech, ovšem xenoantigeny bohužel zabraňují přijetí
jinodruhového transplantovaného orgánu,
v případě prasat jakkoliv velikostně i anatomicky podobného. Další problém v případě
xenotransplantací představují zoonózy, tedy
onemocnění zvířat přenositelná na člověka,
proti kterým neexistuje přirozená nebo adaptivní imunita, protože se nikdy u lidí nevyskytla. Proto byly dosud xenotransplantace
realizovány pouze jako umělecká ztvárnění
budoucího vývoje transplantologie, nicméně
výzkum velmi pokročil a přežití prasečí ledviny, která byla transplantována primátům,
se prodloužilo v roce 2015 na neuvěřitelných
10 měsíců. Zcela nový pohled na xenotrans-
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plantace umožňuje technologie CRISPR/
Cas9. Tato technologie genové editace byla
vyvinuta v roce 2012. CRISPR/Cas9 je bakteriální enzymatický komplex, který je schopen
vyjmout nebo vložit geny u plísní, ale i u savců. Vzhledem ke své jednoduchosti tento systém umožňuje vytvořit nové zvířecí modely
sloužící ke studiu různých nemocí. V případě
transplantací již byla tato technologie použita pro vytvoření geneticky modifikovaného
prasete se zvýšenou kompatibilitou s lidskými
antigeny. Přenosem jádra z geneticky modifikované buňky do enuklovaného oocytu
vytvoří geneticky modifikované embryo, které
může být transferováno do dělohy zvířete. Pomocí této nové technologie umí vědci přesně
inaktivovat nebo vložit více genů do prasečího
genomu, kdy jsou generována zvířata bez xenoantigenů, delecí některých MHC antigenů
I. třídy a komplementu, stejně tak jako deaktivovat prasečí endogenní retrovirus, čímž se
eliminují rizika přenosu zoonóz. Stojíme tak
na prahu nové éry v transplantologii a čekáme
na to, kdo první Rubikon překročí. Současný
překotný vývoj v této oblasti dává tušit, že se
tak stane v Číně.

Transplantace dělohy

doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS

Etické principy v medicíně lze v zásadě
shrnout do čtyř skupin, mezi něž patří autonomie, beneficience, non-maleficience
a spravedlnost. Všechny tyto principy je třeba ctít v souvislosti s transplantací dělohy
(UTx = uterine transplantation). U příjemkyň
i žijících dárkyň dělohy je jejich rozhodnutí o vstoupení do studie, resp. podstoupení
operačního výkonu, umělého oplodnění autonomní. Benefit pro příjemkyni je zřejmý –
možnost otěhotnět, donosit a porodit vlastní
dítě. U žijící dárkyně je situace o něco složitější. Hlavním a v podstatě jediným benefitem
je pomoc bližnímu, nejčastěji dceři. Tento
obtížně měřitelný a v medicíně neobvyklý
benefit bohužel řada kliniků nechápe nebo
nedokáže dostatečně docenit. Non-maleficience ve smyslu žijícího dárce a příjemce je bod
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sporný. Byť rizikům předcházíme, ve většině
případů v obecné míře, konkrétní komplikace
a rizika UTx ještě nebyla dostatečně popsána
a kvantifikována. Princip spravedlnosti nelze v případě UTx uplatnit. Studie CZ UTx
je schválena pro 20 případů UTx, z toho 10
od zemřelých a 10 od žijících dárců. Převis
poptávky včetně případů, které jsou mimo
kritéria studie, je značný.

bém výhledu je však velmi drahá a enormně
zatěžuje pacienta i jeho rodinu.

Etické otázky nastolené
propojením lidského mozku
s počítačem a internetem
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Etické a psychologické
aspekty transplantace střeva
a multiviscerální transplantace
MUDr. Michal Kudla, Ph.D.

Na začátku je třeba si položit zásadní otázku: Na čem nejvíc záleží? Záleží nejvíce na
přežití pacienta? Jaké jsou statistiky přežití?
Pokud je přežití příliš nízké, je transplantace přípustná? Pokud je přežití dobré, má
se tato metoda nabízet všem pacientům
obligatorně? Pětileté přežití pacientů po
transplantaci střeva celosvětově činí okolo
75 %. Je to přípustné? Nepřípustné? Obligatorní? Záleží nejvíce na štěstí jednotlivce?
Jaké jsou funkční výsledky transplantací?
Jaká je kvalita života pacientů? Dosáhne pacient plné enterální výživy? Je zátěž rodiny
v souvislosti s péčí o pacienta příliš vysoká?
Podle statistik je 90 % přeživších pacientů
nezávislých na parenterální výživě. Zátěž
pacienta a jeho rodiny je však v prvním roce
enormní, poté se snižuje. Je to přípustné?
Nepřípustné? Obligatorní? Záleží nejvíce na
společnosti? Jaké jsou náklady? Jaké je využití finančních zdrojů? Cena transplantace
střeva je v prvních dvou letech vyšší než cena
nákladů na pacienta na parenterální výživě.
Transplantace je dostupná pouze v několika
centrech na světě. Je to dobré využití zdrojů? Je to vhodné pro systém/rodinu? Jsou
data dostatečně rozsáhlá, abychom mohli
činit zodpovědné závěry a mohli správně informovat pacienta/rodinu? Je třeba si dále
uvědomit, že transplantace střeva zachraňuje
životy, ale nemusí prodloužit život! Úspěšná
transplantace by měla zlepšit kvalitu života
transplantovaného a jeho rodiny. V krátkodo-

Brain-to-cloud interface (BCI) a další formy
propojení mozku a počítačů staví před lidstvo
řadu ožehavých otázek. Podle některých odborníků nejsou etické problémy spojené s BCI ve
své podstatě odlišné od problémů provázejících
jiné oblasti biomedicínského výzkumu. Podle
jiných odborníků však představují BCI největší
etickou výzvu současných neurověd. Ani ryze
potenciální rizika nelze brát na lehkou váhu.
Zkušenosti z nedávné doby dokazují, že k fatálnímu porušení základních etických principů
v biomedicínském výzkumu dnes stačí jeden
vyšinutý jedinec zaslepený touhou po slávě
a pohrdající základními normami zodpovědného jednání. Příkladem je editace genomu
lidských embryí a narození prvních dětí s editovanou dědičnou informací v Číně. Zvládnutí
etických dilemat proto představuje pro oblast
výzkumu a praktického využívání BCI zcela
zásadní výzvu. Bioetici identifikovali hned několik oblastí, které se jeví ve vztahu k BCI jako
problematické. Pokud jde o bezpečnost a poměr
mezi přínosy a riziky při užívání BCI, pak je tu
situace obdobná jako při zavádění jiných nových technologií do medicíny. Zdravotní rizika
jsou zřejmá při invazivních BCI, která využívají
elektrody voperované buď přímo do mozku,
na povrch mozku nebo pod kůži na hlavě. Ve
všech případech hrozí zvýšené riziko infekcí,
v případě zavedení elektrod do mozku např.
i zjizvení nervové tkáně aktivací gliových buněk.
Na BCI včetně neinvazivních reaguje mozek
změnami, které jsou umožněny jeho neuroplasticitou. Nabízí se proto otázka, nakolik se
funkčnost mozku při používání BCI změní, což
je vysoce aktuální zvláště u dětí, jejichž mozky
mají podstatně vyšší neuroplasticitu než mozky
dospělých. Důležité je rovněž vědět, nakolik
jsou tyto změny reverzibilní poté, co člověk
přestane BCI používat.
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Transplantace srdce
a transplantace srdce a plic
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

nádorového onemocnění (kromě některých
tumorů mozku).

Etická dilemata ve věku
informačních technologií

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych

Dárce srdce je osoba, která zemřela nejčastěji v důsledku spontánního mozkového
krvácení či úrazu hlavy. Předpokladem odběru srdce je tak jako u ostatních orgánů
prokázaná smrt mozku, tedy přítomnost
zániku funkce mozkového kmene. Vzhledem ke klesajícímu počtu dárců akceptujeme dárce stále vyšších věkových skupin,
a to mužů i žen až do 65 let, i při vědomí
poněkud horších dlouhodobých výsledků
po transplantaci. Dalším důležitým faktem
jsou přibližně stejná váha (±20 %) dárce
a příjemce. Samozřejmostí je biologická
shoda dárce a příjemce (krevní skupina,
event. cross-match). Vhodným dárcem je
zemřelý, který v anamnéze nemá kardiovaskulární onemocnění, má normální fyzikální
a echografický nález na srdci, normální
elektrokardiogram a u nemocných vyšších věkových skupin normální koronarografický nález. Ve výjimečných případech
(urgentní příjemce) akceptujeme dárce
s izolovaným zúžením věnčité tepny, které
řešíme provedením aortokoronárního bypassu během transplantace. U nekritické
stenózy se nabízí možnost PTCA v prvních
posttransplantačních dnech. Akceptujeme
nemocné se střední dávkou podpory oběhu katecholaminy. Definitivní posouzení
vhodnosti srdce k transplantaci provede
chirurg po otevření hrudníku. Správná péče
o dárce až do odběru srdce je jednou ze základních podmínek úspěšné transplantace.
Dostatečný tepenný tlak při přiměřené
náplni cévního řečiště bez nutnosti podávat
vysoké dávky katecholaminů a fyziologická
hladina draslíku v krvi jsou základními
podmínkami pozdější dobré funkce štěpu.
Kontraindikací pro odběr srdce je dlouhodobý pokles krevního tlaku, nutnost
podávání vysokých dávek katecholaminů
a přítomnost septického stavu. Odběr je
kontraindikován také v případě pozitivity
HIV antigenu a též při nálezu maligního
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Názorně dilema mezi deontologickou
a utilitární etikou ukazuje známý tzv. trolley
problem. Představme si, že se po kolejích
z kopce řítí nikým neřízený vagon a blíží
se k výhybce, která je nastavena na rovně.
Za výhybkou na koleji leží bezmocně pět
svázaných živých lidí. Na druhé koleji za
výhybkou leží jen jeden. U výhybky je páka
a vy jste náhodní svědci tohoto děje. Otázka
zní: Přiskočíte k páce a přehodíte výhybku
na kolej s jednou obětí, anebo necháte vagon
řítit se rovně, když víte, že obětí bude pět?
Ačkoli otázka je zdánlivě pro většinu obecenstva jednoduchá, neboť pět mrtvých je
víc než jeden, takže většina volí zásah, eticky
jednoduchá není. Z hlediska deontologické
etiky (nezabiješ!) je totiž vyloučené výhybku
přehodit, neboť neuděláte-li nic, zahyne sice
pět lidí, ale vy jste nikoho nezabili, a neporušili jste tedy kategorické přikázání. Pře-

hodíte-li výhybku, odvrátíte sice smrt pěti
lidí, ale zavraždíte tím jednoho. Tím porušíte
snad nejsilnější přikázání – nezabiješ. Sleduje-li tedy deontologická etika absolutní
dobro a nebere v potaz jeho důsledky, pak
opravdu nelze výhybku přehodit a nelze nikoho zabít. Naproti tomu utilitární etika velí
výhybku každopádně přehodit, protože účel
rozhoduje o tom, co je mravné, nikoli vnitřní
imperativ. Tedy jinými slovy, mohu zabít,
jestliže tím zachráním víc životů. Situace se
ještě dále zkomplikuje, když si scénu představíme v jiném uspořádání. Opět se po koleji
řítí nikým neovládaný vagon a nad kolejemi
je můstek – přechod pro chodce. Na trati po
směru jízdy leží opět pět svázaných nepohyblivých živých lidí. Vy stojíte na můstku,
pod kterým za chvíli vagon proletí, a před
vámi je dvěstěkilový tlouštík, který, kdyby
spadl na trať, byl by sice obětován, ale vagon
by se zřejmě o něj zastavil dřív, než by dojel
k těm pěti bezmocným. Otázka zní stejně
jako v prvním případě. Shodili byste ho přes
zábradlí na trať? Opět se odpověď zdá směšně jednoduchá (samozřejmě ne!), ale jak je
ve skutečnosti složitá, ukazuje skutečnost,
že na ni záporně odpovědí téměř všichni ti,
kteří v prvním případě odpovídali kladně.
Jinými slovy, páku by přehodili, ale tlouštíka přes zábradlí by neshodili. Jde přitom
o naprosto stejnou úlohu a stejné morální
dilema. V obou případech obětují jednoho člověka, aby zachránili pět. To ukazuje
zdánlivou nelogičnost toho, že lidská mysl
se podvědomě v některých situacích a kontextech rozhoduje podle etiky deontologické
a v jiných podle etiky utilitární.
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Psychologické aspekty
léčby na gama noži

PhDr. Martin Kořán, CSc.

Ačkoliv existují různé aspekty psychologické přípravy (např. získávání přesných
informací o léčbě, přiměřené zvládání bolesti, zvládání vhodných kognitivních technik,
nácvik relaxace), ne každý pacient potřebuje
všechny složky. Většina pacientů léčených
pomocí LGN si zaslouží speciální nebo přídavnou psychologickou podporu. Program
pro pacienty LGN musí být individuálně
modifikován tak, aby vyhověl potřebám
jednotlivých pacientů v závislosti na jejich

aktuálním psychickém stavu a na časových
možnostech krátkodobě hospitalizovaných
nemocných. Osvědčil se postup neustále
prověřovaný každodenní praxí, spočívající
v navázání pozitivního emočního vztahu, napomáhajícího rychlejší adaptaci nemocného
na očekávaný výkon. Samozřejmě jsou známy
výhody a efektivita skupinové kognitivně-behaviorální terapie pro snižování úzkostí
a strachu před výkonem, neboť skupinové
klima usnadňuje sdílení informací a umožňuje pacientům naučit se adaptivní postoje
a způsoby vyrovnání se s nemocí a léčbou.
Jak bylo vyzkoušeno v prvních letech působení psychologa na oddělení stereotaktické
a radiační neurochirurgie, tyto postupy se
však nedají uskutečňovat v našich poměrně
specifických podmínkách. V situaci relativně
krátkodobé hospitalizace není možno používat některé dlouhodobé postupy, naopak jako
nesmírně užitečná se ukazuje kombinace
verbálního informování spolu s písemnou
brožurou o celé proceduře léčby gama nožem, doplněné instruktážním videofilmem.
Všechny tyto modality seznamují nového

pacienta s nezbytnými informacemi o délce
hospitalizace, o přípravě před vlastním výkonem i o detailním průběhu jednotlivých fází
výkonu, což napomáhá vytvoření přesných
kognitivních očekávání. Aktivní účast nemocných na léčbě, jejíž podmínkou je zvýšená
informovanost, podstatně zvyšuje celkové
léčebné úspěchy.

Etické a psychologické aspekty
kochleárních implantací
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Posledním trendem v oblasti kochleárních implantací je využití umělé inteligence.

Inzerce

Vyšla publikace

Dětská proktologie
pro praxi
Profesor Richard Škába je autorem nové publikace
Dětská proktologie pro praxi, která vyšla koncem
roku 2019 v nakladatelství Mladá fronta v edici
Postgraduální medicína. Zabývá se diagnostikou
a léčbou nejčastějších vrozených a získaných onemocnění řiti konečníku a tlustého střeva u dětí. Je
rozdělena do pěti částí zahrnujících embryologii,
anatomii a fyziologie tlustého střeva a anorekta,
vrozené vady a získaná onemocnění této oblasti
střeva, vyšetřovací algoritmy, kolemoperační,
následnou a interdisciplinární péči o tyto pacienty.
Profesor MUDr. Richard Škába, CSc., je dlouholetým zástupcem přednosty Kliniky dětské chirurgie FN v Motole a předsedou Čestné rady České
lékařské komory.
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ETIKA A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ 2019

Doposud probíhá nastavení řečového procesoru jako individuální interakce mezi
implantovaným pacientem a klinickým
inženýrem, který měří elektrofyziologické
odpovědi a podle reakcí pacienta upravuje
nastavení konkrétních parametrů. Individuální různorodost hodnot a vnímání
pacienta zatím neumožňovala přílišnou automatizaci, byť se jistě do rychlosti nalezení
vhodného nastavení promítala zkušenost
klinického inženýra a některé analogie probíhající podobně u všech pacientů. V současné době jsou testovány možnosti využití
automatického nastavení, které bude řízeno umělou inteligencí na podkladě analýzy
obrovského množství dat. Informace jsou
získávány z mnoha implantačních center,
kde zaznamenávají nastavované parametry
každého pacienta a vývoj sluchové rehabilitace, tedy výsledky slyšení a rozumění.
Takto rozsáhlá analýza velkého množství
údajů přináší doporučené nastavení, které
povede s největší pravděpodobností k očekávanému výsledku. Zároveň by do budoucna mohlo přinést možnost snížení počtu
kontrol a nastavení u klinického inženýra
a možnost automatického nastavování na
dálku, po síti, tedy zvýšení komfortu pro
pacienta. Na druhou stranu lze v tomto
přístupu nalézt řadu úskalí a etických
problémů. První je absence či potlačení
individuálního lidského přístupu ke každému pacientovi. Komunikace s klinickým
inženýrem při návštěvách, možnost vysvětlování některých problémů, povzbuzení,
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to vše může při automatizaci nastavování
chybět. Dále může automatizace vést ke
snížení počtu a ke snížení kvalifikace či
dovednosti klinických inženýrů, jako pilot,
který řídí letadlo za pomoci autopilota,
ztrácí schopnosti létat, tak i klinický inženýr může ztrácet automatickými procesy
své dovednosti, zejména pro problematické
či ne optimálně se vyvíjející případy. A třetí
aspekt je kybernetická bezpečnost, kdy je
při troše fantazie přestavitelné, že může
dojít k narušení či přednastavení vyhodnocovacích algoritmů umělé inteligence
a zadání jiných cílových parametrů, tedy
ohrožení bezpečnosti pacientů. Je jisté,
že algoritmy umělé inteligence se určitě budou uplatňovat v nastavování více
a častěji, ale je nutné zodpovědět některé
klíčové otázky.

Některé etické aspekty týkající
se mimotělní podpory u dětí
MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.

V intenzivní medicíně, bez rozdílu věku
nemocného, musí lékař často rozhodovat
a měnit způsob léčby podle vývoje nemoci. Indikace mimotělní podpory je velice
závažné rozhodnutí, které má dvě roviny. První rovinou je odborné posouzení
zdravotního stavu. Existují indikační nebo
vylučující kritéria určující zahájení nebo
nezahájení mimotělní podpory. V rámci
indikace je nutné posoudit zdravotní stav
nemocného v co nejširším kontextu včetně
zhodnocení psychomotorického a sociálního vývoje dítěte, vyhodnocení případné
komorbidity a její závažnosti k probíhajícímu kardiopulmonálnímu selhání a zvážení
i dosavadního průběhu nemoci a vlivu na
budoucí kvalitu života. Respirační a/nebo
oběhové selhání ve stadiu závažné hypoxemie s rozvojem laktátové acidózy a dysfunkce dalších orgánů zhoršují vyhlídky na
přežití. Správné načasování zahájení extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)
podpory je nezbytností. Rozhodnutí a indikaci by neměl provádět pouze jediný lékař.
Je doporučováno, aby schválení zahájení
mimotělní podpory bylo týmové. Na našem
pracovišti schvaluje indikaci ECMO u dětí
pediatrický intenzivista, kardiolog a kardiochirurg. Pro schválení zahájení nebo
nezahájení mimotělní podpory se musí
vyslovit nadpoloviční většina odborníků.
Druhou rovinou rozhodnutí o zahájení
podpory je podrobná informace rodičů
nebo zákonných zástupců a získání jejich
souhlasu. Lékař v roli informující osoby
musí být plně kompetentní a znalý celé
problematiky mimotělní podpory. Je postaven do složité situace, kdy ve chvíli vypjaté
pro rodiče (pravděpodobnost úmrtí jejich
dítěte při nezahájení ECMO podpory je
92–100 %) musí naprosto objektivně a srozumitelně informovat o většině možných
komplikací, benefitech a rizicích souvisejících s léčebným postupem. Je stresován
nedostatkem času (kritický stav dítěte),
přitom musí vystupovat klidně a srozumitelně odpovídat na případné dotazy rodičů.
Před zahájením mimotělní podpory by měl
být získán podepsaný informovaný souhlas s metodou, tak jak je zakotveno v zák.
372/2011 (§ 28) a NOZ § 2642, odst. 1 a 2.
Při nedostupnosti rodičů nebo zákonných
zástupců v situaci, která nesnese odkladu,
musí o implementaci ECMO rozhodnout
tým odborníků. Informovaný souhlas je
získán následně.
Mgr. Tibor A. Brečka,
prof. Radek Ptáček
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Předepisování léčiv na recept
má od Nového roku nová pravidla
Nová vyhláška o předepisování léčivých přípravků zveřejněná ve Sbírce zákonů přinese lékařům
od 1. ledna 2020 několik novinek. Změny se budou týkat především údajů uvedených na eReceptu
a receptu v listinné podobě. Na změny by měli být dodavatelé softwarů pro lékaře včas připraveni.
„Dodavatelé softwaru byli včas o všech
změnách vyrozuměni Státním ústavem pro
kontrolu léčiv a opakovaně proškoleni na
několika seminářích. Přesto by se měli lékaři
přesvědčit u svého správce systému nebo
dodavatele programu, který používají pro
předepisování receptů, že v jejich programu
budou všechny potřebné změny od Nového
roku implementovány,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Dosavadní vyhláška č. 54/2008 Sb., o předepisování léčiv, a také vyhláška č. 415/2017
Sb., která upravovala některá pravidla týkající
se elektronických receptů, pozbydou platnosti
k 31. 12. 2019. Nově se pravidla týkající se předepisování elektronických i listinných receptů
budou řídit novou vyhláškou č. 329/2019 Sb.
a částečně přímo zákonem o léčivech. Avšak
předepisování léčiv pro poskytování veterinární
péče bude upraveno samostatnou vyhláškou.
Co se týče receptů v listinné podobě, vyhověli jsme požadavkům předepisujících lékařů
a nově již není nadále nutné opatřit recept
otiskem razítka. Požadované identifikační
údaje o předepisujícím lékaři, resp. poskytovateli, které se na razítku dnes uvádějí, bude
možné jednoduše vytisknout nebo vypsat.
Důležitou změnou u listinných receptů je,
že v této formě již nebude možné vystavovat
opakovací recept. To souvisí se zdůrazněním
toho, že listinné recepty mají být pouze výjimečné, v zákonem definovaných situacích.
Opakovací recept bude nadále možné vystavit
pouze v elektronické podobě.
U elektronických receptů bude nově uvedeno telefonní číslo pacienta, popřípadě
místo jeho skutečného pobytu. Kvůli nutnosti ztotožnění pacienta v základních registrech
se na elektronickém receptu uvádělo jen trvalé
bydliště, podle kterého však pacient není často
dohledatelný, a telefon či adresa skutečného
pobytu může zásadně pomoci, například při
stahování léčiv u závad v jakosti.
Další změnou je nová informační povinnost v situaci, pokud dojde ke změně již
vystaveného elektronického receptu. Lékař
může změnit podstatné náležitosti každého re-
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ceptu. Jelikož však zpravidla ke změně dochází
až poté, kdy pacient již není v dosahu lékaře,
a pacient tak může očekávat, že mu v lékárně
bude vydán původně předepsaný léčivý přípravek nebo jiná varianta či s jinými pokyny, je
potřeba, aby lékař do poznámky k elektronickému receptu dopsal informaci, že provedl změnu
a v čem spočívá. Toto zásadně napomůže tomu,
aby lékárník mohl pacientovi správně odůvodnit, proč je mu vydáno něco jiného, než pacient
očekával, nebo s jinými pokyny.
Změny se nedotkly způsobu předávání
identifikátoru elektronického receptu. Ten i nadále musí být předáván bezplatně, ale způsob
předání si volí sám pacient. „Pacient si může
svobodně vybrat mezi vytisknutím průvodky,
zasláním identifikátoru prostřednictvím
SMS nebo e-mailu, popř. zcela bez zaslání
identifikátoru, pokud pacient používá aplikaci eRecept. Pokud pacient nezvolí žádnou
specifickou formu, identifikátor by mu měl
být předán v listinné podobě, tedy na tzv.
průvodce. Elektronický recept může předepisující lékař, tak jako tomu bylo doposud,
změnit nebo zrušit, pokud nebyl zahájen jeho
výdej,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví
Filip Vrubel.
Jak již bylo uvedeno, vystavení eReceptu
a předání identifikátoru je podle zákona bezplatné. Lékař není oprávněn vybírat žádný
poplatek. V případě opaku se dopouští přestupku, za který mu hrozí finanční postih. Předání
identifikátoru formou SMS či e-mailu pro lékaře
nepředstavuje vůbec žádné náklady. Náklady
na SMS zaslané prostřednictvím centrálního
úložiště elektronických receptů hradí Státní
ústav pro kontrolu léčiv. Ani pacient, ani lékař.
Není tedy důvod, aby takový způsob předání
identifikátoru podléhal nějakému poplatku,
který by byl pacient povinen předepisujícímu
lékaři uhradit.
Pacient má sice právo vybrat si způsob
předání identifikátoru, a může tedy požadovat
zaslání identifikátoru v SMS nebo e-mailem,
přičemž lékař mu nemůže v této volbě bránit.
To ale neznamená, že má pacient nárok na předepsání léčivého přípravku, obzvláště v situaci,

kdy pacient vyžaduje vystavení eReceptu na
dálku, bez návštěvy lékaře. Novela zákona o léčivech ani předepisovací vyhláška nic nemění
na tom, že je pouze na rozhodnutí lékaře a je
jeho odpovědností, zda předepíše léčivý
přípravek a zda jej předepíše i v situaci, kdy
pacient nepřišel k lékaři osobně. Pacient si
nemůže vynutit předepsání léčivého přípravku na dálku. Pokud už však lékař souhlasí
s vystavením receptu na dálku, pak musí identifikátor poslat způsobem, který určí pacient.
Společnou změnou u elektronických
receptů i listinných receptů je změna počtu položek. Na obě formy receptu bude
možné předepsat pouze jedinou položku.
U elektronických receptů je změna vyžádána na základě připomínek lékařů a lékárníků
z terénu. U listinného receptu souvisí tato
změna opět s již zmiňovanou skutečností, že
vystavení listinného receptu má být i do budoucna jen výjimečné. Navíc lékárník bude
muset takový recept digitalizovat. Zatímco
u listinných receptů bude jedna položka povinná až od 1. června 2020, aby byl dostatek
času na seznámení se s touto zásadní změnou, u elektronických receptů to nastane již od
1. ledna 2020. Centrální úložiště elektronických receptů od tohoto data automaticky neumožní vystavit žádný elektronický recept,
který by obsahoval dvě položky.
Další společnou změnou pro elektronické
i listinné recepty je sjednocení doby platnosti
receptu. Jednotně nyní bude 14 dní, nestanoví-li lékař jinak, nejdéle však jeden rok. Tím
byla zrušena odlišná doba platnosti receptu
u různých typů předepisovaných léčivých přípravků. Délka platnosti u všech typů receptů
se bude počítat od následujícího dne po dni
vystavení receptu. Odlišná úprava platnosti
stále zůstává pro recept předepsaný v rámci
poskytnuté neodkladné péče a recept vystavený
lékařskou pohotovostní službou, který platí do
konce prvního dne následujícího po dni jeho
vystavení.
Ing. Gabriela Štěpanyová,
tisková mluvčí, ředitelka Odboru komunikace s veřejností
16. prosince 2019
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Reakce na tiskové prohlášení
Ministerstva zdravotnictví
Vážený pane ministře, jako člen pracovní
skupiny k tvorbě a zavádění eReceptu, vedené
náměstkem Vrubelem, reaguji na výše uvedené tiskové prohlášení.
V tomto prohlášení se uvádí (cituji):
,,Společnou změnou u elektronických
receptů i listinných receptů je změna počtu položek. Na obě formy receptu bude
možné předepsat pouze jednu položku.
U elektronických receptů je změna vyžádána na základě připomínek lékařů
a lékárníků z terénu.“
Jako člen uvedené pracovní skupiny se
zcela distancuji od toho, že bych jako zástupce ČLK někdy souhlasil s tím, že by na
elektronický nebo listinný recept bylo možné
předepsat pouze jednu položku. Pravý opak
je pravdou. Byl jsem vždy pro to, aby na eReceptu (průvodce) a listinném receptu bylo co
nejvíce položek, a nejsem si vědom toho, že

by měl někdo z pracovní skupiny jiný názor.
Nevěřím tomu, že by se vůbec našel lékař
tak mdlého rozumu, který by chtěl mít na
receptu (průvodce) jen jednu položku, jak
uvádíte. Jsem praktický lékař, který svým
zejména starším pacientům předepisuje
podstatně více průvodek s dvěma léky než
s lékem jedním.
Osobně doufám, že jde jen o velmi nešťastné vyjádření. Dikce zmiňované vyhlášky
totiž vůbec neříká, že by se na průvodku nebo
recept musela nebo mohla napsat jen jedna
položka.
Paragraf 5 odstavec 6 vyhlášky 329 říká
totiž toto:
(6) Požadavek na vytvoření elektronického receptu nesmí obsahovat více
než jeden druh léčivého přípravku.
Požadavek na vytvoření elektronického
receptu je totiž, pane ministře, něco úplně

jiného než výsledná tisková forma, kterou
nejčastěji ve formě průvodky lékař pacientovi
předává. Legislativa týkající se náležitosti této
průvodky nikde neomezuje počet položek
na ní uvedených, a to nezmění ani váš výše
zmíněný text. Navíc je holý nesmysl počet
položek na průvodce omezovat, protože, pokud vím, nikomu ze zúčastněných současný
stav nevadí.
Vážený pane ministře, bylo by namístě,
kdybyste výše uvedené vyjádření korigoval a uvedl na pravou míru. Nedělejte si
z nás lékařů v předvánočním čase plném
zmatků kolem eNeschopenek nepřátele,
zbytečně nám nepřidělávejte administrativní práci a neokrádejte nás o čas, který
bychom mnohem raději využili na léčení
našich pacientů.
MUDr. Petr Němeček,
praktický lékař a člen představenstva ČLK

Inzerce

Když je vám v práci
dobře, i rentgeny se
hned zdají veselejší!
Hledáme RADIOLOGY, kteří
chtějí být v práci SPOKOJENÍ!
Jste zkušený radiolog, kterého již vyčerpávají směny v nemocnici,
anebo prostě jen chcete více času na rodinu a koníčky? Jste maminka,
která se vrací zpět do praxe, a radši byste se znovu zorientovala
v oboru postupně od základních zobrazovacích metod? Zajímala by
vás mamodiagnostika, ale nemáte s ní zkušenosti a hledáte správného
školitele, který by vás do této problematiky uvedl?
Pro naše kliniky v České Lípě, Liberci, Kladně, Českých Budějovicích
a Olomouci hledáme šikovné radiology/mamology! Nabízíme klidnou
pracovní atmosféru bez stresu, HPP i VPP a k tomu podmínky, které
přizpůsobíme vašim potřebám tak, abyste u nás byli spokojení.
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Na elektronickém receptu jen jeden
lék, ale na průvodce kolik chcete
Odstavec 7
Požadavek na vytvoření receptu nesmí
obsahovat více než dva druhy léčivých
přípravků. Má-li se výdej na receptu předepsaného počtu balení opakovat, lze předepsat dva druhy léčivých přípravků, jen
pokud je počet opakování u obou druhů
léčivých přípravků stejný.

V červnu 2019 obdržela Česká lékařská
komora z Ministerstva zdravotnictví v rámci
vnitřního připomínkového řízení návrh
vyhlášky o předepisování humánních
léčivých přípravků.
V důvodové zprávě ministerstvo návrh zdůvodňuje slovy: „Návrh vyhlášky je
předkládán jednak z důvodů legislativně
technických – již novelou zákona o léčivech
č. 66/2017 Sb. došlo ke změně zmocňovacích
ustanovení, přičemž nyní platné a účinné
znění vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu
předepisování léčivých přípravků, údajích
uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 54/2008 Sb.“) aktuálnímu zmocňovacímu
ustanovení v zákoně o léčivech neodpovídá.
A dále za účelem provedení nových zmocňovacích ustanovení obsažených v novele zákona
o léčivech týkající se možnosti nahlížení do
vybraných údajů vedených v systému eRecept v souvislosti s předepisováním a výdejem
léčivých přípravků předepsaných na recept
pro konkrétního pacienta (dále jen „lékový
záznam“).
Inkriminovaný paragraf upravující
mimo jiné počet léků předepisovaných na
jednom elektronickém receptu zněl v návrhu takto:
§6
Rozsah údajů potřebných pro vytvoření elektronického receptu a jeho náležitosti
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Tedy žádná změna oproti dosavadní
praxi, a tedy nebyl důvod nic připomínkovat.
V září obdržela komora již jako účastník
meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o předepisování humánních
léčivých přípravků, u kterého byl již v § 6
odstavec č. 7 přeformulován takto:
Požadavek na vytvoření receptu nesmí
obsahovat více než jeden druh léčivého
přípravku.
Tedy zásadní změna, na kterou však
důvodová zpráva sepsaná Ministerstvem
zdravotnictví nijak neupozornila. A to ani
v části obecné, ani v odstavci věnovaném
inkriminovanému § 6:
„Návrh ustanovení obsahově vychází
z rozsahu údajů uváděných na receptu podle
vyhlášky č. 54/2008 Sb., přičemž je zvolena
odlišná systematika ustanovení, která odráží
změnu způsobu předepisování na elektronickou formu. Tato systematika byla zvolena
tak, aby lépe odrážela stav, kdy není lékařem
každý jednotlivý údaj vyplňován na listinný
lékařský předpis, ale je vytvářen soubor dat,
který je zasílán lékařem do systému eRecept,
kde je na základě požadavku lékaře vytvořen
elektronický recept. Není přitom rozhodné,
zda údaje v zaslaném požadavku doplnil lékař
ručně, nebo zda některé z údajů automaticky doplňuje informační systém, který lékař
využívá. V každém případě však požadavek
zaslaný lékařem musí obsahovat uvedené
náležitosti, jinak nedojde na straně systému
eRecept k vytvoření elektronického receptu,
tj. elektronický recept není v takovém případě
vystaven a není mu přidělen identifikátor.“
Skutečnost, že nám ministerstvo takto
podstatný rozdíl mezi dvojicí připomínkovaných verzí vyhlášky zamlčelo, považuji
za podraz či, chcete-li, za velmi neseriózní
jednání vůči partnerům. Díky této fintě změ-

na unikla jak členům Vědecké rady ČLK, tak
členům představenstva komory.
V současnosti ministerstvo omezení počtu léčivých přípravků předepisovaných na
jednom elektronickém receptu zdůvodňuje
těmito slovy: „Společnou změnou u elektronických receptů i listinných receptů je
změna počtu položek. Na obě formy receptu bude možné předepsat pouze jedinou
položku. U elektronických receptů je změna vyžádána na základě připomínek lékařů a lékárníků z terénu.“ Opravdu nevím,
jací „lékaři z terénu“ si takové omezení přáli,
když se k tomu nyní nehlásí ani komora, ale
ani například Sdružení praktických lékařů,
kteří předepisují největší množství léků.
Přípravu vyhlášky provázel ze strany
Ministerstva zdravotnictví nebývalý chaos.
To, jaké poměry na ministerstvu za Adama
Vojtěcha panují, dobře ilustruje skutečnost,
že zatímco k připomínkám byla rozesílána
„vyhláška o předepisování humánních
léčivých přípravků“, pak ve Sbírce zákonů
je text nazván „vyhláška o předepisování
léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb“. Kdo se v tom má vyznat?
Šlendrián, nebo zlý úmysl?
Nyní se asi již nedá nic dělat, vyhláška
č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých
přípravků při poskytování zdravotních
služeb, byla dne 10. 12. 2019 zveřejněna ve
Sbírce a je účinná od 1. ledna 2020. Podle
ní požadavek na vytvoření elektronického
receptu může obsahovat pouze jeden druh
léčivého přípravku, to znamená, že na elektronickém receptu může být pouze jedna
položka, přičemž každý elektronický recept
musí mít svůj identifikátor. Kvůli každému
jednotlivému léku je tedy třeba připojovat
se k centrálnímu úložišti. Na druhé straně co
se týká papírové průvodky, kterou tiskneme
pro pacienta jako jednu z možností předání
identifikátoru elektronického receptu, její
náležitosti legislativně stanoveny nejsou.
Je tedy i nadále na konkrétním poskytovateli zdravotních služeb, jakou podobu zvolí
včetně toho, kolik identifikátorů (předepsaných léků) umístí na jednu průvodku. Záleží
na nastavení softwaru, který lékař používá.
Alespoň tedy jedna dobrá zpráva.
Milan Kubek
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ČLK žádá přechodné období
u eNeschopenek
Česká lékařská komora požádala otevřeným dopisem ministryni Maláčovou o stanovení přechodného
období v délce jednoho roku při zavádění povinných eNeschopenek.
Elektronické neschopenky mají lékaři
povinně vystavovat již od 1. 1. 2020. V prosinci probíhal zatím pouze testovací provoz
v několika zdravotnických zařízeních (např.
Nemocnice Pelhřimov).
Lékařská komora od počátku požadovala, aby používání elektronických neschopenek nebylo pro lékaře povinné, případně
aby existovalo alespoň přechodné období
v délce trvání dva roky. Komora dále požadovala pro lékaře úhradu za vystavení
a ukončení eNeschopenky. Ministr zdravotnictví úhradu z veřejného zdravotního
pojištění odmítá s odůvodněním, že nejde
o poskytování zdravotní péče. Rovněž Ministerstvo práce argumentuje, že elektronizace je vlastně ulehčením práce pro lékaře,
a tedy není důvod pro úhradu administrativních nákladů nebo k zavádění platby
za lékařský posudek, který je odbornou
podstatou pro vystavo vání a ukončování
pracovní neschopnosti, když tato platba
dosud neexistuje.
Na přelomu října a listopadu jsem
jednal s ministryní práce a sociálních
věcí Maláčovou, která následně na

7. 11. 2019 svolala jednání, kterého se za ČLK
účastnili dr. Němeček a Mgr. Valášek.
ČLK se připojila k požadavku SPL, aby
z prostředků ČSSZ bylo hrazeno 92 Kč za
vystavení pracovní neschopnosti, za vydání potvrzení o jejím trvání a za její ukončení. Jednalo by se o analogii úhrady za
vydání potvrzení uchazeči o zaměstnání
o jeho dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu
nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče
o zaměstnání (administrativní úkon) v ceně
92 Kč.
Dne 18. 11. 2019 mě paní ministryně
Maláčová informovala o společném stanovisku ministra zdravotnictví, ministryně
práce a předsedy vlády, že poskytovatelé
zdravotních služeb v souvislosti s agendou
eNeschopenek žádnou úhradu nedostanou.
Splnění požadavku SPL a ČLK by si údajně
vyžádalo asi 471 mil. Kč/rok, pokud by částkou 92 Kč bylo hrazeno rovněž vystavení
potvrzení o trvání DPN (v roce 2018 bylo
vykázáno v souvislosti s DPN celkem 5,1 milionu úkonů). Představitelé vlády zároveň
vyslovili obavu, že by lékaři kvůli úhradě ve

výši 92 Kč byli motivováni ke zbytečnému
vystavování potvrzení o DPN.
Představenstvo ČLK doporučilo
lékařům, aby si na příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení do konce kalendářního roku vyzvedli nové, od 1. 1. 2020
platné tiskopisy na vystavování potvrzení
o dočasné pracovní neschopnosti v papírové podobě pro případ výpadku systému.
V současnosti, tedy v polovině prosince
2019, se nezdá příliš pravděpodobné, že by
systém eNeschopenka fungoval tak, že by
od 1. 1. 2020 bylo možno vystavovat pouze
elektronické neschopenky.
Účastníci porady předsedů OS ČLK se
12. prosince shodli na tom, že prezident
ČLK má vyzvat otevřeným dopisem
ministryni práce a sociálních věcí, aby
vyhlásila přechodné období v délce trvání
jednoho roku, během něhož by nebyli nijak
sankcionováni poskytovatelé zdravotních
služeb, kteří vystaví potvrzení o dočasné
pracovní neschopnosti pacientovi v klasické papírové podobě na nových tiskopisech
platných od 1. 1. 2020, jež by si měli lékaři
vyzvednout.

Dopis prezidenta ČLK
Vážená paní ministryně,
na základě širokého konsenzu členů České lékařské komory a v souladu se závěry
porady předsedů okresních sdružení ČLK,
která se konala dne 12. 12. 2019, se na Vás
obracím tímto otevřeným dopisem s žádostí o stanovení přechodného období v rámci
povinnosti vystavovat potvrzení o dočasné
pracovní neschopnosti pouze v elektronické
podobě, tzv. eNeschopenky.
Z dosavadních zkušeností s elektronizací
zdravotnictví a se zaváděním neodzkoušených systémů se poskytovatelé zdravotních
služeb obávají, že ani v případě eNeschopenek nebudou schopni tuto povinnost od
1. 1. 2020 řádně plnit.
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Ujišťuji Vás, že se z naší strany nejedná
o odmítnutí plnění zákonem uložené povinnosti, ale jde nám především o to, aby pacienti
od ledna 2020 nepřišli o nemocenské dávky
kvůli nefunkčnosti systému eNeschopenka,
případně kvůli tomu, že si poskytovatelé zdravotních služeb celý systém neměli možnost
řádně vyzkoušet. Vzhledem k tomu, že do
konce roku 2019 zbývají pouhé tři týdny a za
deset dní začínají vánoční svátky, vyzvali jsme
poskytovatele zdravotních služeb k tomu, aby
se vybavili novými formuláři pro vystavování
potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti
v listinné podobě.
Vážená paní ministryně, dovoluji si Vás
tímto jménem lékařek a lékařů, kteří jsou

členy České lékařské komory, veřejně požádat
o záruku, že po dobu trvání přechodného období, které navrhujeme v délce jednoho roku,
nebudou žádným způsobem sankcionováni
poskytovatelé zdravotních služeb, kteří budou potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vystavovat klasickým způsobem, tedy
prostřednictvím nových papírových formulářů. Věřím, že naší žádosti vyhovíte, a doufám, že systém elektronických neschopenek
začne postupně během roku 2020 fungovat
a že naplní očekávání, které do jeho zavádění
vláda vkládá.
S uctivým pozdravem
MUDr. Milan Kubek
prezident České lékařské komory
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Vážený pane prezidente,
obdržela jsem Váš dopis č. j. 655/2019 ze dne
12. prosince 2019, v němž navrhujete, aby bylo
stanoveno roční přechodné období, po které
nebudou ošetřujícím lékařům ukládány finanční
sankce v souvislosti s případným výpadkem či
nefunkčností systému eNeschopenky, který si
ošetřující lékaři nemohli řádně vyzkoušet ani
implementovat do svých informačních systémů.
K tomu sděluji, že podle zákona o nemocenském pojištění („ZNP“) je v odůvodněných situacích i po 1. lednu 2020 ošetřující lékař oprávněn
podávat zákonem stanovená hlášení orgánu
nemocenského pojištění v písemné podobě,
pokud hlášení zašle na předepsaném tiskopise
a uvede důvod tohoto postupu. Mezi těmito
důvody je výslovně uveden např. i výpadek informačního systému ošetřujícího lékaře, pro
který není možné příslušné údaje odeslat. Výčet
důvodů v ZNP je pouze příkladný, budou mezi
ně patřit i další důvody obdobného charakteru.
Možnost podat stanovené hlášení v písemné
podobě z uvedených důvodů je v ZNP zavedena
jako trvalá, bude tedy platit i pro případy nastalé výrazně později po nabytí účinnosti zákona
(např. porucha informačního systému ošetřujícího lékaře v červnu 2021).
Ujišťuji Vás, že v období bezprostředně
následujícím po 1. lednu 2020 bude rovněž
tolerována situace, kdy ošetřující lékař nebude moci plnit svou povinnost zasílat příslušná
hlášení v elektronické podobě z důvodu, že sice
objednal příslušné úpravy informačních systémů již v roce 2019, avšak dodavatel informační
systém dosud neupravil či je provedená úprava
nefunkční.
Jsem si plně vědoma toho, že v období krátce po 1. lednu 2020 může docházet k řadě situací, kdy ošetřující lékař zašle hlášení v písemné
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Odpověď ministryně Maláčové

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, a František Boháček, ústřední ředitel
České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

(listinné) podobě, i když objektivní technické
důvody neexistovaly. Předpokládáme, že důvodem nebude zpravidla úmysl ošetřujícího
lékaře, ale spíše zvyk, roztržitost, únava apod.,
tj. důvody sice subjektivního, avšak pochopitelného charakteru. Zákon o přestupcích a zákon
o nemocenském pojištění umožňují postupovat
tak, že při přestupku v takových případech pokuta udělena nebude. Například je možné věc
odložit, aniž se řízení zahájí, tehdy, jestliže již
samotné zjištění skutku a upozornění postačí
k nápravě.
I když řízení o přestupku proběhne, nemusí
ještě nutně skončit uložením sankce. Od uložení
trestu lze upustit, pokud lze důvodně očekávat,
že samotné projednání věci postačí k nápravě,
či tehdy, pokud byla přijata účinná opatření
k nápravě.
Tyto (a další) možnosti budou samozřejmě

po 1. lednu 2020 OSSZ využívány a postihnou
i případy, které ve svém dopise uvádíte, kdy důvodem pro vystavení tiskopisu v písemné podobě byla nemožnost včas si vyzkoušet fungování
systému vystavování eNeschopenky v praxi.
Předpokladem ovšem bude, že ošetřující lékař
bude usilovat, aby si postup při vystavování eNeschopenky v elektronické podobě v přiměřené
době osvojil. V tomto směru bude ČSSZ upozorněna, aby tento postup aplikovala v maximálním
možném okruhu případů.
Na druhé straně považuji Vámi požadovanou jednoroční délku přechodného období za
nedůvodně dlouhou. Ve svých důsledcích by
fakticky znamenala roční anulaci elektronické
komunikace a roční odložení všech přínosů s ní
spojených. Jak je Vám jistě známo, bylo zavedení
první etapy povinné eNeschopenky zaměstnavateli původně v souvislosti se zrušením tzv.
karenční doby požadováno již od 1. července
2019 a až v rámci zajištění kvality projektu zaměstnavatelé později souhlasili s tím, že systém
bude spuštěn od 1. ledna 2020.
Z textu Vašeho dopisu vyplývá, že zájmy
MPSV a ČLK jsou při realizaci projektu eNeschopenky fakticky totožné. Oběma stranám jde
o kontinuální zajištění služeb lékařů a výplatu
nemocenských dávek od ledna 2020. Domnívám se, že přiměřená tolerance v souladu s výše
uvedeným v postupu orgánů nemocenského
pojištění vůči ošetřujícím lékařům po 1. lednu
2020 splnění tohoto cíle neohrozí.
S pozdravem
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., v. r.
ministryně práce a sociálních věcí
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ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Negativní zkušenosti s eHealth v USA:
systémy přispívají k vyhoření
Elektronické zdravotní záznamy pacientů neslaví ve Spojených státech mezi lékaři přílišné úspěchy. Podle
výsledků výzkumu, který v polovině listopadu zveřejnil tým zastřešený americkou prestižní Mayo Clinic,
současné nastavení příslušných systémů nejenže v praxi nevyhovuje, ale přispívá dokonce k syndromu
vyhoření. Informaci přinesla agentura Reuters v sekci věnující se problematice zdravotnictví.

Na škále hodnocení od A do F se elektronické zdravotní systémy, s nimiž pracují lékaři
v USA při práci s dokumentací dat pacientů,
dostaly abecedně nejníže. Lékaři za nejvýznamnější problém označili uživatelskou
nepřívětivost.
„Federální vláda činila kroky s cílem zavést tyto prvky elektronizace zdravotnictví
příliš rychle. Systémy jsou sice funkční a spolehlivé, ale z hlediska uživatelů nepřinášejí
zamýšlené výsledky,“ řekl agentuře Reuters
spoluautor studie Ted Melnick, který má
na prestižní Yaelově univerzitě na starosti
doktorský program týkající se informačních
technologií ve zdravotnictví.
Podle jeho slov bude nutné řadu nedostatků odstranit, což si vyžádá spolupráci mezi
komerčními subjekty (firmami odpovědnými za vývoj a prodejci), lékaři i pacienty. Na
základě pečlivější identifikace potřeb všech
zainteresovaných bude možné provést změny,
které by následně měly přínos pro všechny.

Parametry a výsledky analýzy

Studie se účastnilo celkem 870 lékařů.
Průměrný výsledek týkající se právě uživatelské přívětivosti činil 45,9 z maximálního
možného počtu 100, což znamená „neakceptovatelný“. „Elektronické zdravotní systémy
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dostaly známku F, pohybujeme-li se v zavedené metrice hodnocení,“ doplnil Ted Melnick.
Multivariační analýza, tedy analýza více
proměnných, zohlednila nejen pohlaví, věk
a lékařskou specializaci, ale také odpracované
hodiny, počet nočních služeb a pohotovostí
na telefonu. Výsledky navíc ukázaly, že se
lékaři domnívají, že uživatelsky nepřátelské
informační prostředí má negativní vliv na
syndrom vyhoření.
„Víme, že lékaři jsou ze systémů elektronických záznamů pacientů frustrovaní a že
tyto systémy jsou jedním z faktorů přispívajících k syndromu vyhoření. Nyní jsme problematiku vůbec poprvé změřili na celostátní
úrovni,“ komentoval Ted Melnick.
Studie dále ukázala, že odborníci působící v určitých lékařských specializacích
byli v hodnocení elektronických zdravotních
záznamů zvláště skeptičtí. Patřili mezi ně
dermatologové, ortopedové nebo chirurgové.
Kladné body dali naopak specialisté v oborech
anesteziologie nebo pediatrie.
Demografické faktory (věk nebo pracovní
působiště) hrály také určitou roli. Starší lékaři
shledali příslušné informační systémy za uživatelsky méně přívětivé. Nemocniční lékaři
(resp. ti, kteří jsou součástí nejrozsáhlejší sítě,
tzv. Veterans Health Administration) na tom
byli ze zmíněného hlediska zase lépe než jejich
kolegové ze soukromých praxí nebo fakultních
nemocnic.
Výzkum rovněž ukázal, že lékaři stráví
v přepočtu na každou hodinu s pacientem jednu až dvě hodiny administrativními činnostmi
v systému elektronických zdravotních záznamů a další dvě až tři hodiny volného času další
mi činnostmi s těmito systémy souvisejícími.
„Ještě před deseti lety, což věru není tak
dávno, si lékaři črtali poznámky na papír. Nyní
mají tuny vstupních dat, což znamená, že musejí pracovat s mnoha různými okny. Strukturovaná data navíc do značné míry nevedou ke
zlepšování péče o pacienty, spíše se užívají pro
účely plateb za ošetření,“ uvedl dále Melnick

s tím, že dohledávání výsledků určitých testů,
které do systému zadal jiný lékař, může připomínat pátrání po jehle v kupce sena. „I když
lékaři procházejí pečlivě příslušné kolonky,
klíčové informace už zapadly v procesu,“ dodal
spoluautor studie.

Stanovisko AMA

Agentura Reuters získala reakci na ožehavé téma také ze strany Americké lékařské
asociace (AMA), jejíž prezidentku Patricii
Harrisovou výsledky nepřekvapily. „Mnoho
lékařů už zažilo, jak demoralizující je pracovat
s elektronickými zdravotními záznamy, a to
na úkor poskytování kvalitní péče o pacienty,“
cituje Reuters slova psychiatričky. Ta také
podotkla, že v zájmu celého amerického zdravotnictví je systém přeprogramovat.
„Moderní informační technologie musejí vycházet vstříc nejdůležitější potřebě
– pomáhat lékařům v léčbě o pacienty. Zlepšovat uživatelskou přívětivost příslušných
informačních řešení je jedním z témat, na
nichž Americká lékařská asociace intenzivně
pracuje. Požadujeme, aby nová generace elektronických zdravotních záznamů pacientů
umožňovala lékařům trávit s pacienty více
času, nikoli aby je zatěžovala zbytečným
vysedáváním u počítače a klikáním na myš
a údery do klávesnice,“ napsala Harrisová do
redakce Reuters.
Harrisová se ve vyjádření dotkla také
širšího poslání Americké lékařské asociace.
„Mezi naše dlouhodobé závazky patří zlepšovat podmínky lékařů tak, aby se mohli věnovat
především pacientům. Toho se snažíme docílit
zveřejňováním vlastních výzkumů, spoluprací
se zainteresovanými subjekty a vytvářením
tlaku na rozhodující osoby. Jen tak může vztah
lékařů a pacientů převážit nad administrativou,“ uzavřela Patricia Harrisová s tím, že
technologie by měly představovat výhodu
a syndrom vyhoření záležitost minulosti.
Mgr. Lukáš Pfauser,
poradce ČLK pro otázky EU
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Litoměřice a ti druzí…
aneb křivda, o které se nemluví

Před několika týdny médii proběhla informace, že obyvatelé Litoměřic v referendu odmítli prodej
nemocnice soukromému provozovateli. O referendu ale tento článek nebude. Mojí ambicí je přiblížit
vám jednu z největších křivd v českém zdravotnictví. Křivdu, která s děním v Litoměřicích úzce souvisí.
Litoměřická nemocnice, která je ve vlastnictví města, totiž není schopna udržet dech s okolními
nemocnicemi. Ty jsou rok co rok masivně dotovány z krajského rozpočtu. Litoměřická nemocnice
však v této situaci není sama. Podobně jsou na tom desítky dalších nemocnic. Toto je článek o nich.
Aby byla celá problematika srozumitelná, začnu zeširoka. Primárním zdrojem
financování nemocnic v ČR jsou platby od
zdravotních pojišťoven. Ty podle určitého
klíče stanoveného úhradovou vyhláškou
rozdělují peníze vybrané na zdravotním
pojištění, ke kterým stát ještě přidává příspěvek za státní pojištěnce (seniory, děti,
nezaměstnané). Vzhledem ke skutečnosti,
že v České republice de facto neexistuje
spoluúčast pacientů na nemocniční péči
(vyjma poplatku za pohotovost), tvoří úhrady od zdravotních pojišťoven dominantní
a v mnoha případech fakticky jediný zdroj
financování nemocnic. Bohužel je tento
systém úhrad nastaven tak, že z něj většina nemocnic s bídou pokryje provoz a na
investice (rozuměj rekonstrukce, nákup
moderních přístrojů atd.) jim již nezbývají
peníze (čest výjimkám). Nemalá část nemocnic dokonce dlouhodobě není schopna
dosáhnout kladného hospodářského výsledku (tzn. že není schopna finančně zajistit provoz, ani když nebude investovat).
Vzniklou ztrátu musí dorovnávat jejich zřizovatel. To je koneckonců případ Litoměřic.
Když se na celou situaci podíváme zblízka, zjistíme, že v České republice de facto
vznikly dvě kategorie nemocnic. Do první
kategorie patří příspěvkové organizace (většinou Ministerstva zdravotnictví) a nemocnice
ve vlastnictví krajů. Těmto nemocnicím jejich
zřizovatel ročně posílá stamilionové částky
jak na investice, tak na dorovnání hospodářského výsledku (tzv. provozní dotace). Do
druhé kategorie pak patří nemocnice městské, církevní a soukromé. Těmto nemocnicím může jejich zřizovatel poslat maximálně
částky v řádu milionů, více ve svém rozpočtu
nemá. Tyto nemocnice si tak nemohou dovolit dlouhodobě hospodařit se ztrátou jako
nemocnice z první kategorie. Velké části těchto nemocnic tak postupně narůstá obrovský
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vnitřní dluh (z nerealizovaných investic). To
je opět i případ Litoměřic.
Kritikou příspěvkových organizací zde
váš čas mrhat nebudu. Připomenu jen, že
jde o bizarní relikt, který však vyhovuje příliš
mnoha vlivným lidem, než aby bylo možné
očekávat jeho zrušení. Příspěvkovým organizacím však budiž ku prospěchu, že jde z velké
části o tzv. vyšší pracoviště, na která se ostatní
nemocnice v rozpacích mohou obrátit.
Zaměřím se na nemocnice ve vlastnictví
krajů, neboť tyto nemocnice jsou v současnosti systémem protežovány, aniž by pro to
existoval relevantní důvod. Na celou situaci
se podíváme pohledem občana tak, aby to
bylo srozumitelné i laikovi. Tento občan, říkejme mu třeba Vašek, si měsíc co měsíc platí
zdravotní pojištění (rozuměj daň). Rovněž si
platí i další daně, které jsou formou příspěvku za státní pojištěnce poslány zdravotním
pojišťovnám, jež je následně rozdělují mezi
jednotlivé nemocnice (a další poskytovatele
zdravotní péče). Až sem je vše normální a logické (alespoň relativně). Problém nastane
v situaci, kdy peníze uhrazené zdravotními

pojišťovnami jednotlivým nemocnicím nestačí na jejich provoz, resp. investice (řešili
jsme výše). Nemocnicím, které jsou ve vlastnictví kraje, kraj zpravidla hbitě přispěchá
na pomoc. Ze svého rozpočtu vyrovná ztrátu
a zaplatí potřebné investice. Krajský rozpočet
je ale také tvořen pouze tím, co my zaplatíme na daních. Takže Vašek již všeho všudy
poslal do krajských nemocnic tři hromádky
peněz: první „za sebe“ formou zdravotního
pojištění, druhou za státní pojištěnce a třetí původně posílal do krajského rozpočtu.
Očekával, že kraj za ně postaví lepší silnice,
zajistí dostatek míst v domovech seniorů atd.
Kraj se však peníze rozhodl využít jinak, než
původně plánoval, a poslal je na sanaci svých
nemocnic. I zde má jistě velká část z nás pro
danou situaci pochopení. Problém nastává
v situaci, kdy kraj selektivně vybírá nemocnice na svém území. Těm, které formálně
zřizuje, dotace pošle. Těm, které nezřizuje, ale
které na jeho území přesto poskytují naprosto
stejnou zdravotní péči pro jeho obyvatele
jako jím zřizovaná nemocnice, již zpravidla
žádnou dotaci nepošle.
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FINANCOVÁNÍ NEMOCNIC

Jelikož je situace poměrně náročná na
pochopení, ukážeme si to na konkrétním případě Středočeského kraje. Středočeský kraj
ročně posílá v podobě provozních a investičních dotací stamilionové částky do svých pěti
nemocnic (Kladno, Příbram, Benešov, Kolín,
Mladá Boleslav). Informace jsou velmi snadno dohledatelné na internetu. Do ostatních
nemocnic na svém území však kraj nepošle
ani korunu. Pokud tedy žijete v oblasti, kde
vaši spádovou nemocnici nezřizuje kraj, půjde
pravděpodobně o nemocnici druhé kategorie.
Připomenu, že zřizovatelem je město, církev
či soukromník. Příkladem můžou být Čáslav,
Nymburk či Mělník.
Problém je v tom, že pokud žijete např.
v okrese Mělník, platíte úplně stejné daně
a zdravotní pojištění jako lidé např. z okresu
Kladno. Bylo by tak férové, aby kraj, v momentě kdy přerozděluje vaše daně, přerozdělil také něco ve prospěch vaší spádové
(mělnické) nemocnice. Ano, máte pravdu,
spády existují již pouze neoficiálně, přece
jenom je to ale nemocnice, do které vás
poveze sanita, až se vám doma něco stane.
Ale kraj vaše peníze nepřerozdělí do Mělníka. Kraj je pošle na Kladno, do Příbrami,
do Benešova, do Kolína a do Mladé Boleslavi. Nikam jinam. Tedy do nemocnic, které
za svůj život s největší pravděpodobností
nikdy nevyužijete. Tedy pokud se po přečtení tohoto článku nerozhodnete přestěhovat.
Daná situace má bohužel i další rozměr.
Pokud zde existuje skupina nemocnic, jejichž
vedení již předem ví, že na kraji dorovnají
jakýkoliv jejich hospodářský výsledek, byli

by hloupí, pokud by se snažili hospodařit se
ziskem. Vždyť tím, že vytvoří ztrátu, si de facto
nafouknou svůj rozpočet o přidělené dotace.
Získané prostředky pak mohou využít velmi
rozmanitě. Nebudu zde nikoho podezírat, že
finanční prostředky účelově zpronevěřuje
(byť k tomu tu a tam pravděpodobně dochází).
Bohatě stačí, že finanční prostředky získané
nad rámec svého rozpočtu využije např. k agresivní mzdové politice a z nemocnic druhé
kategorie přetáhne lékaře či sestry. Tím pro
pacienty, jejichž spádovou nemocnicí je právě
ta nemocnice druhé kategorie (např. Mělník),
ještě více sníží kvalitu a dostupnost zdravotní
péče. Zde už jde do tuhého.
Abychom však pouze nebrečeli nad rozlitým mlékem, bylo by také vhodné nabídnout
nějaké řešení.
Premiér Babiš před pár dny zmínil cosi
o převodu všech nemocnic pod kraje. V podstatě tedy mluvil o jejich vyvlastnění, byť
pro to použil jiný pojem. To by mělo jeden
jediný důsledek. Z trhu by postupně zcela
zmizela konkurence a ředitelé nemocnic by
se postupem času začali předhánět v tom, kdo
vytvoří větší ztrátu. Tu by kraj samozřejmě
dorovnal. Ve výsledku by peníze z rozpočtu
končily u spřízněných firem kdesi v Karibiku.
Známe to z kauzy Homolka, Rath a dalších.
Vlastnická rozmanitost trh kultivuje, nabízí
srovnání mezi jednotlivými typy zřizovatelů
a je potřeba se jí nevzdávat. Je to v zájmu
jak daňového poplatníka, tak pacientů (ne,
není to totéž). Ironií osudu je, že premiér
s touto bizarní myšlenkou přichází ve dnech,
kdy si připomínáme 30leté výročí sametové
revoluce.

Teď ale k reálným řešením. V podstatě
existují dva způsoby, jak napravit vzniklou
křivdu:
1. Úhrady od pojišťoven jednotlivým nemocnicím začnou s nutností investic kalkulovat a budou adekvátně navýšeny. Vzhledem
k plánovanému přechodu na DRG Restart
načasování změny v podstatě ani nemůže
být lepší.
2. Racionálnější se jeví přechod na tzv. duální systém financování nemocnic. Provozní
náklady budou stejně jako nyní financovány
prostřednictvím úhrad od zdravotních pojišťoven. K tomu ale navíc vznikne zákon,
který krajům nařídí transparentně přidělovat
investiční dotace jednotlivým zdravotnickým
zařízením na jejich území podle nějakého
spravedlivého klíče, bez ohledu na zřizovatele. Ze systému se pouze vyčlení příspěvkové
organizace. Pro inspiraci nemusíme chodit
daleko. V Německu investiční dotace přidělují
jednotlivé spolkové země, klíčem k přidělení
dotace je počet lůžek jednotlivých nemocnic.
V našich podmínkách osvícení hejtmani dokonce ani nemusí čekat na schválení takového
zákona. Principiálně jim nic nebrání v tom
tento systém na úrovni svého kraje zavést
ihned.
Závěrem bych rád podotkl, že takto pokřivený systém mohl vzniknout, protože jde
o problematiku tak složitou, že se v ní málokdo orientuje. Věřím, že když se na nespravedlnosti v něm bude opakovaně upozorňovat,
budou na ně politici muset reagovat. Za necelý
rok budou krajské volby, je tedy nejvyšší čas
začít požadovat změny.
MUDr. Jakub Mach, Zdravotnický deník

Středočeští zastupitelé odmítli
fond pro nestátní nemocnice

Opoziční ODS neuspěla s návrhem na vytvoření padesátimilionového fondu na podporu investic
v městských a dalších nestátních nemocnicích ve Středočeském kraji. Návrh nepodpořili krajští
zastupitelé.
Cílem nového fondu mělo být sjednocení
podmínek pro poskytování akutní lůžkové
péče. „Nejde přitom o zásadní částku, ale
pomoc v současné situaci, kdy všechna zdravotnická zařízení bez rozdílu bojují s nedostatkem lidí a úhrady zdravotního systému
jim neumožňují zajistit všechny potřebné
investice,“ uvedl zastupitel za ODS Martin
Kupka.
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Krajský radní pro zdravotnictví Robert
Bezděk (ANO) připomněl, že ve středních
Čechách je 3200 poskytovatelů zdravotnických služeb. „Pokud bychom si vytvořili tento
grantový program, je otázkou, kde se zastavíme,“ uvedl. Namítl také, že Středočeský kraj
nemá zákonnou povinnost pečovat o majetek
jiných osob.
Zástupci mělnické, slánské, nymburské,

čáslavské a rakovnické nemocnice a měst ve
společném memorandu již dříve vybídli kraj,
aby dal příspěvek dohromady 250 milionů
korun menším nemocnicím měst nebo soukromých společností. Podpořil by tím konkurenceschopnost nemocnic, u nichž může
hrozit až omezování akutní péče.
(č)
26. 11. 2019
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Zdravotnická zařízení
musí mít možnost
si na sebe vydělat
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hodnotami v reálný ceník, který zohlední
skutečné náklady poskytovatelů zdravotních služeb včetně nákladů personálních,
a umožní tak nejenom reprodukci zdravotnických zařízení včetně obnovy jejich
technického vybavení, ale též tvorbu přiměřeného zisku jejich provozovatelům
a majitelům. V demokraticky fungující
kapitalistické společnosti by to mělo být
samozřejmostí. V našem zdravotnictví však
neplatí ani tato elementární pravidla.

O prosperitě zdravotnických zařízení by měl rozhodovat zájem pacientů
o jejich služby, nikoliv libovůle úředníků. Politici by se měli snažit nastavovat
taková pravidla, která umožní fungování
přirozených vztahů mezi lékaři, pacienty
a pojišťovnami, a neměli by si vymýšlet
nesmysly v podobě nějakých fondů, které
vždy budou vzbuzovat podezření z možné
korupce.
Milan Kubek
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Inzerce ▼

Vzhledem k tomu, že zdravotnictví je
financováno z veřejných peněz, je třeba
se asi smířit s tím, že systém cen v něm
bude regulovaný. V žádném případě však
nemohou pojišťovny nakupovat zdravotní
služby za podnákladové ceny. Regulaci cen
zdravotnickými zařízeními nakupovaných
služeb a zboží, tu si v tržní ekonomice totiž
prosadíme jen stěží.
Výběr a přerozdělování peněz se v rámci
zdravotního pojištění řídí celostátně identickými pravidly. Obdobně by tedy mělo
platit, že za stejné výkony budou všechny
pojišťovny platit všem poskytovatelům stejně, a to bez ohledu na jejich právní formu
a vlastnictví.
Myšlenka, aby například kraj jako zřizovatel části nemocnic zřídil fond, ze kterého
by přispíval na provoz nemocnicím, které
mají jiného vlastníka, zní spravedlivě a logicky, avšak pouze do momentu, než se nad
ní zamyslíme. Proč by měl kraj z daní nás
všech přispívat právě městským či soukromým nemocnicím? Proč by neměl zároveň
finančně podporovat soukromé lékaře? Plán
s fondem je zkrátka nelogický.
Řešení je třeba hledat jinde než v politickém rozhodování o přesměrovávání
části veřejných peněz do soukromých kapes.
Pokud peníze od zdravotních pojišťoven nestačí, je nezbytné je jednoduše navýšit. Pojišťovny musí za zdravotní služby platit více
než dnes, a navíc spravedlivě. Poskytovatelé
zdravotních služeb nemohou být závislí na
dotacích a libovůli politiků, kteří si z našich
peněz s oblibou kupují přízeň voličů.
V první řadě je třeba změnit stávající
Seznam zdravotních výkonů s bodovými

Foto: Shutterstock.com

Všichni obyvatelé České republiky jsou povinně účastníky systému veřejného zdravotního pojištění. Nic na tom nemění fakt, že za šedesát procent obyvatel, kteří, jako například
důchodci nebo děti, nemají své vlastní příjmy, hradí pojistné stát z daní nás ostatních. Zdravotní
pojištění, do kterého povinně přispíváme, je zkrátka ze zákona hlavním zdrojem peněz pro
placení zdravotní péče.

Vážení členové České lékařské komory,
v měsíci květnu jsme zahájili spolupráci s Českou lékařskou komorou v oblasti nabídky profesionální a certifikované lékařské obuvi Scholl. Rádi bychom
Vám poděkovali za zájem a pozitivní zpětnou vazbu a jsme upřímně rádi, že
Vy, členové České lékařské komory, vnímáte tuto spolupráci jako užitečnou
a přínosnou.
V této souvislosti a s příchodem nového roku 2020 bychom Vám rádi představili speciální nabídku, kdy Vám Vaši objednanou pracovní obuv doplníme
párem prémiové obuvi Scholl Pocket Ballerina. Jedná se o baleríny určené
nejen pro nohy unavené z vysokých podpatků. Slouží pro rychlé a elegantní
přezutí a snadno se vejdou do kabelky. Jejich využití je velice pestré, v divadle,
na plese, v letadle, při řízení automobilu a podobně. Model Scholl Pocket
Ballerina dodáváme v různých barevných provedeních a ve velikosti objednaného modelu nebo ve velikosti, kterou si určíte sami. Věříme, že Vás tato
pozornost potěší a využijete možnosti tohoto zvýhodněného nákupu.
Rádi bychom ještě připomněli odkaz webového rozhraní ČLK https://www.
schollshop.cz/. Přihlašovací jméno: clk, heslo: scholl. V sekci členů ČLK jsou
uvedeny modely kategorie lékařské pracovní obuvi a jejich výhodná nákupní
cena se Vám zobrazí ihned po přihlášení do sekce ČLK. Pokud se přihlásíte do
sekce ČLK a zůstanete přihlášeni, snížená cena na modely Professional se Vám
potom zobrazuje i mimo sekci ČLK, proto jsme registrovali dotazy, že není
vidět rozdíl mezi cenou běžnou a cenou pro členy ČLK. Běžné nákupní ceny
na tyto modely se Vám zobrazí po odhlášení ze sekce ČLK. V případě Vašich
dotazů budeme rádi, když se nám ozvete na tel. +420 731 611 631 nebo na
e-mailovou adresu info@schollshop.cz.
Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci, do nového roku 2020 přejeme mnoho štěstí v životě, úspěchů v zaměstnání a samozřejmě to nejdůležitější, pevné
zdraví Vám, Vašim blízkým i Vašim pacientům.
Tým prodejního oddělení Scholl Professional
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Překvapené zástupkyně ministra
před odboráři z nemocnic
Zcela zastíněna obrovskou tragédií v ostravské Fakultní nemocnici proběhla dne 10. 12. 2019 v Praze společná porada zástupců základních organizací Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a místních organizací Lékařského odborového klubu. Na jednání byli pozváni jak předseda vlády, tak ministr zdravotnictví. Oba se
omluvili z důvodu zahraniční cesty. Pan premiér místo sebe poslal dopis, pan ministr pak své podřízené.
Dopis předsedy vlády Andreje Babiše je
poměrně dlouhý a není prostor ho zde přetiskovat celý. Kdo má zájem, může si ho přečíst na stránkách LOK (www.lok-scl.cz). Je
to celkem poučné čtení. Pan premiér děkuje
všem zdravotníkům za obětavou práci ve prospěch občanů a kupodivu i odborům za práci
ve prospěch zaměstnanců. Pak už následuje
výčet toho, co už vláda zlepšila a co v krátké
době zlepší. Na papíře to vypadá skvěle. Proč
je ale každodenní realita jiná? Snad budeme
mít příležitost se na to předsedy vlády zeptat
osobně.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch byl
v Rijádu. Zdá se, že vyhýbání se větším shromážděním zdravotníků (na poradě bylo 110
zástupců z většiny českých nemocnic) se stává
z jeho strany tradicí. Ministerstvo tak zastupovaly náměstkyně ministra MUDr. Alena
Šteflová, Ph.D., MPH, náměstkyně ministra
pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ing. Helena Rögnerová a ředitelka odboru regulace
cen a úhrad MZ Mgr. Pavlína Žílová.
Klíčovým bodem jednání byla neutěšená
personální situace v českých nemocnicích.
Všechny tři zástupkyně ministerstva měly tu

smůlu, že zastupovaly ministra nikoliv před
sborem kývalů, ale před lidmi z praxe. Prezentace náměstkyně Šteflové byla v podstatě
vypískána. A to zejména ze strany zástupců
středního zdravotnického personálu. Ostatně
taková snůška nic neříkajících frází si nic
jiného nezasloužila. (Prezentace si je možno stáhnout ze stránek OSZSP: http://www.
zdravotnickeodbory.cz/cz/clanky/10-12-2019-celostatni-porada.aspx.)
Následná debata pak byla velmi vzrušená a chvílemi i mírně absurdní. Bylo
to samozřejmě dáno tím, že zástupkyně
ministerstva nebyly těmi, kteří skutečně
něco rozhodují, a pouze plnily svou úlohu
nastrčených hromosvodů. Je s podivem, jak
obrovský je příkop mezi vedením zdravotnictví a skutečnou praxí. Pevně věřím, že
všechny tři dámy byly upřímně překvapené. Nevím, kdy naposled, nebo zda vůbec
někdy, byly konfrontovány se skutečnými
problémy, jejichž řešení vyžaduje faktické
činy. Zdá se, že zatím žijí ve slonovinové
věži, kde k řešení všech problémů postačí
svolat pracovní skupinu a vytvořit dlouhou
prezentaci v PowerPointu.

Na většinu otázek se nám nedostalo odpovědí. Když předseda LOK MUDr. Martin
Engel vyjádřil své zklamání z reakce politiků
na oprávněné požadavky zdravotníků a v nepřítomnosti vytkl ministrovi jeho nedůstojné
dehonestující vystupování vůči lékařům, bylo
mu ze stran zástupkyň ministerstva odpovědí
jen zmatené koktání.
Na kritiku připravovaného plošného zvýšení platů o pouhých 1500 Kč za měsíc jsme
také relevantní odpověď neslyšeli. A když
zástupci některých nemocnic oznámili, že
v jejich nemocnicích od Nového roku nedostanou zaměstnanci ani to, všechny tři dámy
mlčely jako hrob.
Ve dvou bodech ale upřímnost zazněla.
Poprvé, když došla řeč na personální vyhlášku. Ta je, jak víme, zcela iracionální a stanovuje minimální personální vybavení, které
je pro skutečnou praxi zcela nedostačující.
Náměstkyně Rögnerová toto upřímně přiznala, ale také jedním dechem dodala, že úprava
vyhlášky není v tomto smyslu žádoucí, protože by pak byla v rozporu s vyhláškou všechna
nemocniční zařízení v České republice. Takže
můžeme spíše čekat úpravu personální vy-

Zápis ze společné porady předsedů MO LOK-SČL
a ZO OSZSP
Přítomní byli seznámeni s výsledky letní
a podzimní kampaně 9 proti kolapsu zdravotnictví. Přestože jsme této akci věnovali mnoho času a úsilí, nebyl výsledek jednoznačný.
Podařilo se dosáhnout meziročního navýšení
úhrad pro nemocnice pro rok 2020 o asi 8–9 %
(v průměru), ale tento nárůst nekoresponduje
s nárůstem platů, kdy je garantováno zvýšení
o pouhých 1500 Kč/měs.
Na jednání byly přítomny zástupkyně
Ministerstva zdravotnictví (Ing. Rögnerová,
MUDr. Šeflová a Mgr. Žílová), které prezen-

24

tovaly nereálně optimistické názory ministerstva na situaci ve zdravotnictví. Atmosféra
byla velmi konfrontační, zástupci organizací
LOK-SČL i OSZPS prezentovali svoje velmi odlišné každodenní zkušenosti z praxe.
Z reakcí zástupkyň ministerstva je zřejmé,
že ministerstvo nemá žádný relevantní plán,
jak situaci řešit.
Při diskusi zástupců jednotlivých nemocnic se ukázalo, že vedení některých nemocnic
(a nejde o ojedinělé případy) nehodlá akceptovat ani zvýšení mezd o 1500 Kč. Vzhledem

ke skutečnosti, že pro navýšení o tuto minimální sumu budou mít nemocnice pro rok
2020 prostředky zcela jistě zajištěny, považujeme toto počínání za svévolné.
V současnosti již ve většině nemocnic
probíhá kolektivní vyjednávání pro rok 2020.
Zástupci obou odborových organizací žádají
o průběžné informování o stavu jednání v jednotlivých nemocnicích s tím, že další jednání
v dnešním formátu proběhne na přelomu
února a března.
MUDr. Martin Engel, předseda LOK-SČL
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hlášky směrem dolů, aby aspoň na papíře
bylo všechno o. k.
Druhá zajímavá informace zazněla od
náměstkyně Šteflové. Na poradě přítomný
prezident ČLK MUDr. Milan Kubek kritizoval ministerstvo za velmi nevstřícný přístup,
když odmítá komoru informovat o počtech
a rozmístění lékařů cizinců bez aprobační
zkoušky. Paní náměstkyně se tvářila velmi
udiveně a prohlásila, že toto by přece neměl
být žádný problém.
Také si myslíme, že to nemůže být problém. Ale ČLK o tom vede s ministerstvem
složitou papírovou válku již déle než rok. Paní

náměstkyně nám pouze nepřímo potvrdila,
že v tomto případě jde ze strany ministerstva
o cílené obstrukce a snahu škodit. Nepochybuji ale, že paní náměstkyně je v tomto zcela
nevinně, příkaz nepochybně vyšel z vyšších
míst.
Co je ale zásadní a co jsme se nedozvěděli. Proč vláda ani Ministerstvo zdravotnictví nechtějí využít stávající ekonomickou
prosperitu k sanaci českého zdravotnictví?
Finanční situace je pro to tak příznivá, jak
tomu v minulosti nikdy nebylo. A pokud tak
vláda učinit nechce, na co hodlá použít desítky miliard korun, které zahálejí na účtech

zdravotních pojišťoven? Vzhledem k tomu,
že ministr zdravotnictví vlády, ve které je
v koalici ČSSD a kterou podporuje KSČM,
fakticky provádí politiku, kterou zde před
léty prováděl ministr Julínek, a nikomu to
nevadí, napadají mě různé temné varianty.
Ve srovnání se zmařenými životy v Ostravě možná vypadají naše problémy malicherné. Ale položme si otázku: Kolik životů
bude zmařeno, v tichosti, bez publicity, pokud
se problémy našeho zdravotnictví nebudou
urychleně a doopravdy řešit?
MUDr. Miloš Voleman,
místopředseda LOK-SČL ČR

Ocenění primáři Drahomíru Jiráskovi
in memoriam

Ocenění Vynikající lékař Pelhřimovska bylo uděleno in memoriam MUDr. Drahomíru Jiráskovi,
bývalému primáři neurologického oddělení, který nás letos v dubnu – v roce, kdy si neurologické oddělení naší nemocnice připomíná 50. výročí svého vzniku – opustil. Do rukou jeho dcery
MUDr. Martiny Touskové předali ocenění předseda OS MUDr. Josef Suk a prezident ČLK MUDr. Milan
Kubek v rámci listopadového okresního shromáždění ČLK v Pelhřimově. Ke gratulacím se přidali
místostarosta města Ing. Josef Koch a ředitel Nemocnice Pelhřimov Ing. Jan Mlčák, MBA.

Primář Drahomír Jirásek se narodil
23. října 1932 v Pelhřimově, absolvoval zde
základní školu a osmileté gymnázium, další
jeho cesta k medicíně však byla nelehká. V oktávě týden před maturitou byl spolu s dalšími
sedmi „kádrově nepohodlnými“ studenty bez
udání důvodu vyloučen ze studia a nebylo
mu umožněno složit maturitu. Poté pracoval
jako dělník v Agrostroji a až po dvou letech
směl udělat maturitu, na vysokou školu však
opakovaně nebyl přijat. Narukoval do PTP,
kde onemocněl infekční hepatitidou. Poté působil v různých dělnických profesích, posléze
odešel do Lokte u Sokolova, kde pracoval jako
zřízenec v nemocnici. Po velkém úsilí mohl
vystudovat alespoň nástavbu rtg laborant.
Vrátil se do Pelhřimova, kde pracoval na zdejším radiodiagnostickém oddělení.
Teprve v roce 1961 (tedy o 10 let později
než jeho vrstevníkům) se mu po letech marného úsilí podařilo dostat na 1. lékařskou fakultu
v Praze, kterou dokončil s červeným diplomem v roce 1967. Po promoci pracoval jako
sekundární lékař na neurologii v jihlavské
nemocnici a v letech 1982 až 1994 jako primář
neurologického oddělení v Pelhřimově.
V této době jsem ho poznala a již tehdy
mi k jeho jménu vyvstávaly jako synonyma
dvě vlastnosti – moudrost a laskavost. Ty
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projevoval jak k pacientům, tak k veškerému
zdravotnickému personálu. Při svém odchodu do důchodu zanechal moderně vybavené
neurologické oddělení s novými moderními přístroji a nově vybudovanou jednotkou
intenzivní péče – což v té době nebylo samozřejmostí. Ani po odchodu do důchodu
nezahálel. Zavedl si soukromou ordinaci, v níž
pracoval prakticky do konce svého života.
Nezalekl se ani nových technologií a bravurně
zvládal i práci s výpočetní technikou, jeho
zprávy byly vždy perfektní jak po odborné, tak

i formální stránce. Svým pacientům dokázal
vždy trpělivě naslouchat a mít pro každého
vlídná a povzbudivá slova. Rovněž k ostatním
lékařům byl maximálně kolegiální, myslím,
že za všechny praktické lékaře, kteří s ním
přicházeli do styku, mohu říci, že kdykoli jsme
se na něj obrátili, byl vždy ochotný pomoci,
každému vyšel vstříc.
O tom, jak ho měli pacienti rádi, svědčí
i příhoda, která mi uvízla v paměti a kterou
bych na závěr uvedla. Bylo to v říjnový podvečer těsně přes 85. narozeninami pana primáře
a zároveň krátce předtím, než vážně onemocněl. Vracela jsem se pro něco do své ordinace
a před jeho ordinací, která s mojí sousedila,
seděli v již potemnělé čekárně trpělivě starší
manželé a tázali se mě, zda nevím, jestli pan
primář toho dne ještě přijde (bylo to v době,
kdy už ordinoval jen omezený čas). Nevěděla
jsem, ale slíbila jsem jim, že mu zavolám. Pan
primář na můj telefonát rychle zareagoval,
velmi se omlouval, že toho dne tam již nebude,
a poskytl termín na další týden na vyšetření.
Když jsem to oněm manželům vyřizovala,
moc děkovali a opakovali, jak jsou rádi, že za
ním mohou přijít, jak jim (zejména paní) pan
primář vždy pomohl a jak neradi by se museli
obracet jinam...
MUDr. Eva Hlavičková, OS ČLK Pelhřimov
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Dům lékařů – Lékaři sobě
Vážené kolegyně a kolegové,
dovoluji si vás informovat, že dne
29. 11. 2019 nabylo právní moci
naše stavební povolení, a tak
mohla být zahájena rekonstrukce Domu lékařů, jejímž hlavním
cílem je vybudování vzdělávacího centra České lékařské komory
s posluchárnou pro 200 posluchačů a s trojicí seminárních místností, každá pro asi 50 osob. Pokud
vše poběží podle plánu, měla by
stavba trvat jedenáct měsíců.
Mám velkou radost z toho, že
lékaři z celé republiky považují
Dům lékařů za svůj vlastní. Lékař-

ský stav si opravdu zaslouží důstojné sídlo, které bude doktorům
sloužit desítky let. V současnosti
neexistuje kromě ČLK žádná organizace, která by takto ambiciózní plán dokázala realizovat.
Projekt Dům lékařů s vybudováním školicího centra České
lékařské komory podpořilo zatím
ke dni 31. 12. 2019 celkem 220
členů komory finanční částkou
v celkové výši 923 504 Kč. Aktualizovaný seznam dárců naleznete na webových stránkách ČLK.
Delegáti sjezdu ČLK, který
se konal ve dnech 23. a 24. listo-

padu v Brně, vyslovili poděkování všem dárcům a vyzvali také
ostatní lékaře, kteří mají zájem
a mohou si to dovolit, aby zvážili
možnost poskytnutí daru České
lékařské komoře na vybudování
Domu lékařů.
Pokud můžete, přispějte
i vy. Dar je možno odeslat na
účet České lékařské komory:
46938811/0100 pod variabilním
symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není třeba
podepisovat smlouvu. Nicméně

pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových stránkách
ČLK.
S kolegiálním pozdravem
MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Dary poskytnuté lékaři do konce roku 2019 na Dům lékařů
Jméno
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Datum úhrady

Jméno

Částka

Datum úhrady

Částka
1 000

1

MUDr. Kobliha Michal

14. 2. 2018

1

12

MUDr. Konečný Petr

16. 4. 2018

2

MUDr. Vedralová Jana

26. 2. 2018

10 000

13

MUDr. Jurka Petr

23. 4. 2018

1 000

27. 2. 2018

1 000

14

MUDr. Kubek Milan

4. 5. 2018

10 000

1. 3. 2018

2 000

15

MUDr. Moosová Hana

7. 5. 2018

1 000

14. 3. 2018

5 000

16

MUDr. Lukas Jiří

4. 6. 2018

10 669

3

MUDr. Gedeon Vojtěch

4

MUDr. Kubal Ondřej

5

MUDr. Janoušková Libuše

6

MUDr. Doležalová Lenka

15. 3. 2018

25 000

17

MUDr. Hlavová Soňa

14. 6. 2018

10 000

7

MUDr. Smetanová Helena

19. 3. 2018

5 000

18

MUDr. Jursík Peter

19. 6. 2018

1 000

MUDr. Jursíková Petra

19. 6. 2018

1 000

MUDr. Nováková Magdaléna

8

MUDr. Bělič Jan

20. 3. 2018

1 000

19

9

MUDr. Zimmermann Petr

28. 3. 2018

10 000

20

25. 6. 2018

5 000

10

MUDr. Utíkal Zdeněk

3. 4. 2018

2 000

21

MUDr. Dobeš Milan

2. 7. 2018

2 000

11

MUDr. Šindlerová Eva

6. 4. 2018

5 000

22

MUDr. Šmakalová Helena

4. 7. 2018

2 000
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ČINNOST ČLK

Jméno

Datum úhrady

Částka

13. 7. 2018

2 000

Datum úhrady

Částka

73

MUDr. Franeková Lenka

11. 11. 2019

3 000

1 000

74

MUDr. Šejnohová Eliška

11. 11. 2019

3 000

10 000

75

MUDr. Kohnová Ivana

11. 11. 2019

5 000

5 000

76

MUDr. Štefanovič Igor

12. 11. 2019

1 000

15. 1. 2019

10 000

77

MUDr. Kubalová Irena

12. 11. 2019

3 000

MUDr. Vejmelka Jiří

18. 4. 2019

2 000

78

MUDr. Zápalka Martin

12. 11. 2019

5 000

29

MUDr. Buchta Radomír

18. 6. 2019

1 000

79

MUDr. Mašková Jitka

14. 11. 2019

1 000

30

MUDr. Žáková Marie

19. 8. 2019

1 000

80

MUDr. Doležal David

14. 11. 2019

1 000

6. 9. 2019

10 000

81

MUDr. Čáslavský Petr

14. 11. 2019

1 001

20. 9. 2019

50 000

82

MUDr. Remeš Robert

14. 11. 2019

2 000

23

MUDr. Kubina Daniel

24

MUDr. Dušková Jaroslava

1. 8. 2018

25

MUDr. K. J. (nepřeje si uvést jméno)

12. 10. 2018

26

MUDr. Preclíková Eva

31. 12. 2018

27

MUDr. Wicherek Jiří

28

Jméno

31

MUDr. Švandrlíková Jaroslava

32

MUDr. Dostalíková Eva

33

MUDr. Jarůšková Monika

23. 10. 2019

1 000

83

MUDr. Ondráček Jan

14. 11. 2019

2 500

34

MUDr. Fialová Olga

24. 10. 2019

1 000

84

MUDr. Netolický Karel

14. 11. 2019

5 000

35

MUDr. Vinduška Vladimír

29. 10. 2019

1 000

85

MUDr. Kemlinková Václava

14. 11. 2019

5 000

36

MUDr. Semiginovská Mária

29. 10. 2019

3 000

86

MUDr. Píštěk Jan

14. 11. 2019

10 000

37

MUDr. Tauchman Aleš

29. 10. 2019

5 000

87

MUDr. Slámová Božena

14. 11. 2019

10 000

38

MUDr. Konrád Pavel

4. 11. 2019

2 015

88

MUDr. Šimková Eva

15. 11. 2019

500

39

MUDr. Kalvach Pavel

4. 11. 2019

10 000

89

MUDr. Kotačková Lenka

15. 11. 2019

1 000

40

MUDr. Flanderová Ivana

5. 11. 2019

1 000

90

MUDr. Škoda Petr

15. 11. 2019

1 000

41

MUDr. Mrázová Monika

5. 11. 2019

1 000

91

MUDr. Škodová Monika

15. 11. 2019

1 000

42

MUDr. Trávník Pavel

5. 11. 2019

1 000

92

MUDr. Kružík Richard

15. 11. 2019

1 000

43

MUDr. Šťastný Vladimír

5. 11. 2019

1 000

93

MUDr. Štál Pavel

15. 11. 2019

2 000

44

MUDr. Komrska Vladimír

5. 11. 2019

1 000

94

MUDr. Bačová Ladislava

15. 11. 2019

2 000

45

MUDr. Knotková Valérie

5. 11. 2019

1 000

95

MUDr. Madron Jiří

15. 11. 2019

2 500

46

MUDr. Pešek Tomáš

5. 11. 2019

2 500

96

MUDr. Dulanský Peter

15. 11. 2019

3 000

47

MUDr. Hanzalová Marta

5. 11. 2019

3 000

97

MUDr. Šimurdová Alena

15. 11. 2019

5 000

48

MUDr. Hamar Martin

5. 11. 2019

5 000

98

MUDr. Trnka Josef

15. 11. 2019

10 000

49

MUDr. Kovařík František

5. 11. 2019

5 000

99

MUDr. Koubek Michal

18. 11. 2019

500

50

MUDr. Tomanová Milada

5. 11. 2019

5 000

100

MUDr. Marková Martina

18. 11. 2019

1 000

51

MUDr. Řeha Pavel

5. 11. 2019

5 000

101

MUDr. Žák Jaroslav

18. 11. 2019

1 000

52

MUDr. Růzhová Marcela

5. 11. 2019

10 000

102

MUDr. Blažek Alexandr

18. 11. 2019

1 200

53

MUDr. Nováková Dita

6. 11. 2019

1 000

103

MUDr. Strnad Michal

18. 11. 2019

1 500

54

MUDr. Janíčková Markéta

6. 11. 2019

2 000

104

MUDr. Pavlíček Zdeněk

18. 11. 2019

2 000

55

MUDr. Ryška Kamil

6. 11. 2019

5 000

105

MUDr. Vítová Jiřina

18. 11. 2019

5 000

56

MUDr. Slivka Tomáš

7. 11. 2019

500

106

MUDr. Kolářová Cecília

18. 11. 2019

5 000

57

MUDr. Radová Zdenka

7. 11. 2019

1 000

107

MUDr. Drábková Jarmila

18. 11. 2019

5 000

58

MUDr. Bártlová Zdeňka

7. 11. 2019

2 000

108

MUDr. Vermousek Ivo

18. 11. 2019

5 000

59

MUDr. Štemprok Milan

7. 11. 2019

2 000

109

MUDr. Orálek Alexandr

18. 11. 2019

5 000

60

MUDr. Rejlek Václav

7. 11. 2019

2 000

110

MUDr. Lubojacký Jiří

18. 11. 2019

10 000

61

MUDr. Němeček Petr

7. 11. 2019

3 000

111

MUDr. Čejková Hana

18. 11. 2019

10 000

62

MUDr. Vaněk Luboš

7. 11. 2019

4 000

112

MUDr. Pleschinger Jan

19. 11. 2019

1 500

63

MUDr. Hřibňák Petr

7. 11. 2019

7 777

113

MUDr. Březina Jiří

19. 11. 2019

15 000

64

MUDr. Říhová Ludmila

7. 11. 2019

10 000

114

MUDr. Jíňová Marta

19. 11. 2019

20 000

65

MUDr. Lindovský Pavel

7. 11. 2019

10 000

115

MUDr. Malyjurek Lucie

20. 11. 2019

1 000

66

MUDr. Poustka Stanislav

8. 11. 2019

1 000

116

MUDr. Simanová Zuzana

20. 11. 2019

1 000

67

MUDr. Kaufman Jan

8. 11. 2019

2 019

117

MUDr. Krátký Roman

20. 11. 2019

1 963

68

MUDr. Nováková Eva

8. 11. 2019

3 000

118

MUDr. Komínková Marie

20. 11. 2019

2 000

69

MUDr. Sys Michal

8. 11. 2019

5 000

119

MUDr. Řihák Jan

20. 11. 2019

2 000

70

MUDr. Tibitanzl Jan

8. 11. 2019

5 000

120

MUDr. Heczko Marcel

20. 11. 2019

5 000

71

MUDr. Čadková Ivana

11. 11. 2019

1 000

121

MUDr. Pavelka Karel

21. 11. 2019

3 000

72

MUDr. Řáha Martin

11. 11. 2019

2 500

122

MUDr. Králíček Milan

21. 11. 2019

3 500
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ČINNOST ČLK

Datum úhrady

123

MUDr. Zítka Petr

22. 11. 2019

124

MUDr. Seďová Iva

125

MUDr. Nezdařil Zdeněk

126

Částka

Jméno

Datum úhrady

Částka

1 971

172

MUDr. Vladyka Fučíková Hana

20. 12. 2019

22. 11. 2019

3 333

173

MUDr. Hesová Němečková Jiřina

20. 12. 2019

1 500

22. 11. 2019

5 000

174

MUDr. Pietropaolo Tereza

20. 12. 2019

2 000

MUDr. Trněný Jiří

22. 11. 2019

10 000

175

MUDr. Malínek Petr

20. 12. 2019

2 000

127

MUDr. Zahradníková Viera

25. 11. 2019

500

176

MUDr. Šplíchalová Jana

20. 12. 2019

3 000

128

MUDr. Kaštovský Aleš

25. 11. 2019

2 000

177

MUDr. Valtrová Markéta, Barbora

20. 12. 2019

4 000

129

MUDr. Jochymek Jiří

25. 11. 2019

5 000

178

MUDr. Kopecká Šárka

20. 12. 2019

5 000

130

MUDr. Zeman Michal

25. 11. 2019

5 000

179

MUDr. Matějčková Renata

20. 12. 2019

5 000

131

MUDr. Henčlová Marcela

26. 11. 2019

2 000

180

MUDr. Palánová Olga

20. 12. 2019

5 000

132

MUDr. Spousta Tomáš

26. 11. 2019

10 000

181

MUDr. Vank Pavel

23. 12. 2019

350

133

MUDr. Chadim Pavel

26. 11. 2019

10 000

182

MUDr. Šupík Jiří

23. 12. 2019

500

134

MUDr. Novák Jaroslav

27. 11. 2019

10 000

183

MUDr. Šišma Petr

23. 12. 2019

1 000

135

MUDr. Velev Lukáš

1. 12. 2019

10 000

184

MUDr. Klepetková Dagmar

23. 12. 2019

1 000

136

MUDr. Sychrová Hana

2. 12. 2019

2 000

185

MUDr. Gembala Václav

23. 12. 2019

1 000

137

MUDr. Rausová Vlasta

2. 12. 2019

5 000

186

MUDr. Žižková Petra

23. 12. 2019

1 000

138

MUDr. Lindušková Marie

2. 12. 2019

5 000

187

MUDr. Zatloukal Roman

23. 12. 2019

1 000

139

MUDr. Malá Daniela

3. 12. 2019

5 000

189

MUDr. Vaclík Jan

23. 12. 2019

1 500

140

MUDr. Vajshajtlová Nina

3. 12. 2019

10 000

190

MUDr. Steindler Jiří

23. 12. 2019

2 000

141

MUDr. Turek Daniel

5. 12. 2019

2 000

191

MUDr. Bartoňová Lenka

23. 12. 2019

2 000

142

MUDr. Bartková Ivana

9. 12. 2019

1 000

192

MUDr. Veselá Věra

23. 12. 2019

2 000

143

MUDr. Sedláková Veronika

9. 12. 2019

2 000

193

MUDr. Trna Jan

23. 12. 2019

3 000

144

MUDr. Churaňová Daniela

9. 12. 2019

5 000

194

MUDr. Gudev Pavel

23. 12. 2019

5 000

145

MUDr. Labohá Taťána

9. 12. 2019

5 000

195

MUDr. Gudevová Markéta

23. 12. 2019

5 000

146

MUDr. Pondělíček Lukáš

10. 12. 2019

1 000

196

MUDr. Šafr Josef

23. 12. 2019

5 000

147

MUDr. Špidla Lubor

10. 12. 2019

28 554

197

MUDr. Malcová Martina

23. 12. 2019

5 000

148

MUDr. Liška Jiří

11. 12. 2019

2 000

198

MUDr. Honsová Eva

23. 12. 2019

5 000

149

MUDr. Veselka Josef

11. 12. 2019

5 000

199

MUDr. Charvát Vojtěch

25. 12. 2019

11 111

150

MUDr. Kubal Ondřej

12. 12. 2019

3 000

200

MUDr. Bareš Dvid

27. 12. 2019

20

151

MUDr. Miniberger Miloš

16. 12. 2019

7 000

201

MUDr. Vávrová Ema

27. 12. 2019

500

152

MUDr. Baroš Josef

18. 12. 2019

1 001

202

MUDr. Vaclíková Hana

27. 12. 2019

1 000

153

MUDr. Dipoldová Gabriela

18. 12. 2019

2 019

203

MUDr. Štursová Helena

27. 12. 2019

1 000

154

MUDr. Franková Naděžda

18. 12. 2019

4 000

204

MUDr. Valicová Tatiana

27. 12. 2019

1 000

155

MUDr. Vojta Jiří

19. 12. 2019

500

205

MUDr. Vindyšová Iva

27. 12. 2019

2 000

156

MUDr. Alexová Magda

19. 12. 2019

1 000

206

MUDr. Szwarcová Vlasta

27. 12. 2019

3 000

157

MUDr. Matějka Cyril

19. 12. 2019

1 000

207

MUDr. Kaňová Nataša

27. 12. 2019

3 000

158

MUDr. Pietropaolová Olga

19. 12. 2019

2 000

208

MUDr. Moidlová Marta

27. 12. 2019

5 000

159

MUDr. Jebavý Hynek

19. 12. 2019

2 000

209

MUDr. Holcová Petra

30. 12. 2019

500

160

MUDr. Dolenská Sylva

19. 12. 2019

2 000

210

MUDr. Šulc Adam

30. 12. 2019

1 000

161

MUDr. Rosypalová Miroslava

19. 12. 2019

2 000

211

MUDr. Samek František

30. 12. 2019

5 000

162

MUDr. Dobeš Milan

19. 12. 2019

3 000

212

MUDr. Haubnerová Jarmila

30. 12. 2019

5 000

163

MUDr. Mladěnka Aleš

19. 12. 2019

5 000

213

MUDr. Hudec Jan

30. 12. 2019

7 000

164

MUDr. Bevilaqua Evžen

19. 12. 2019

10 000

214

MUDr. Coufal Zdeněk

30. 12. 2019

10 000

165

MUDr. Kubarič Petr

20. 12. 2019

5 000

215

MUDr. Konečná Alena

30. 12. 2019

10 000

166

MUDr. Mílek Igor

20. 12. 2019

1 000

216

MUDr. Ticháček František

30. 12. 2019

10 000

167

MUDr. Řivnáč František

20. 12. 2019

1 000

217

MUDr. Hájková Lenka

30. 12. 2019

10 000

168

MUDr. Stará Jana

20. 12. 2019

1 000

218

MUDr. Hlaváčková Helena

30. 12. 2019

15 000

MUDr. Brožová Hana

31. 12. 2019

5 000

MUDr. Chromá Miroslava

31. 12. 2019

5 000

169

MUDr. Urbanová Olga

20. 12. 2019

1 000

219

170

MUDr. Huserová Věra

20. 12. 2019

1 000

220

171

MUDr. Rajdová Anna

20. 12. 2019

1 000

Celkem

1 000

923 504
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SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ

Zkouška po základním vzdělávacím kmeni
V listopadu konečně spatřila světlo světa vyhláška o zkoušce po kmeni. Bohužel, přestože jsme se touto
záležitostí intenzivně zabývali a snažili jsme se prosadit nejrozumnější a nejvýhodnější podmínky pro
mladé lékaře, konečná podoba této vyhlášky nakonec vyšla v podobě, kterou považujeme za nedotaženou
a nepřívětivou. Náš boj považujeme tak trochu za prohraný, především proto, že pan ministr tuto vyhlášku
podepsal zcela v tichosti v průběhu rozběhnutých jednání. Nicméně si myslíme, že je naší povinností vás
alespoň informovat o podobě zkoušky po kmeni, co přináší a na co si dát pozor.
Termíny a místo konání zkoušek po
ukončení vzdělávání v základním kmeni
pro následující kalendářní rok zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách
vždy do 31. prosince.
Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se koná na pracovišti pověřené organizace nebo v akreditovaném
zařízení určeném ministerstvem, popřípadě
pověřenou organizací. Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, stanoví místo
konání zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni a společně s termínem je
potvrdí nejméně 30 kalendářních dnů před
termínem jejího konání všem uchazečům,
kteří splnili požadavky.
Na zcela nepřehledných stránkách Ministerstva zdravotnictví si můžete po delším
hledání v záložce legislativa stáhnout vyhlášku č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v PDF: http://www.
mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vyhlaska-c282/2019-sbo-zkouskach-lekaruzubnich-lekaru-a-farmaceutu_18118_2439_11.html.
Plné znění k náhledu pak najdete např.
na této stránce: https://www.zakonyprolidi.
cz/cs/2019-282.

Zkušební komise

Má nejméně tři členy, které pro daný
termín zkoušky vybere pověřená organizace. O složení každé zkušební komise pro
daný termín a příslušný základní kmen informuje pověřená organizace nebo její lékařská fakulta, má-li pověřená organizace
více lékařských fakult, ministerstvo 30 dní
před termínem konání zkoušky po ukončení
vzdělávání v základním kmeni. Zkoušející
jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na
návrh České lékařské komory nebo České
lékárnické komory, odborných společností
a pověřených organizací.

Přihláška ke zkoušce

Uchazeč podává přihlášku ke zkoušce po
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ukončení vzdělávání v základním kmeni ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci,
nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání. Uchazeč podává přihlášku ke zkoušce
po ukončení vzdělávání v základním kmeni
lékařské fakultě, u které je zařazen do specializačního oboru.

Termín a místo zkoušky

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se koná v termínech, které
stanoví ministerstvo na základě návrhu
pověřené organizace nebo její lékařské fakulty. Ministerstvo stanoví pro příslušný
kalendářní rok nejméně dva termíny pro
každou pověřenou organizaci nebo každou její lékařskou fakultu, má-li pověřená organizace více lékařských fakult, pro
základní kmen, do něhož je v kalendářním
roce, který předchází kalendářnímu roku,
v němž se zkouška po ukončení vzdělávání
v základním kmeni koná, zařazeno v součtu nejméně 20 lékařů nebo farmaceutů
ze všech specializačních oborů navazujících na příslušný základní kmen. Nejméně jeden termín pro každou pověřenou
organizaci nebo každou její lékařskou fakultu, v případě počtu zařazených lékařů
pod 20.

Obsah zkoušky

Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zveřejní na svých internetových
stránkách seznam zkušebních okruhů a doporučené literatury ke zkoušce po ukončení
vzdělávání v základním kmeni k jednotlivým
základním kmenům platný pro následující
kalendářní rok vždy do 31. prosince.
Obsah zkoušky po ukončení vzdělávání
v základním kmeni je stanoven vyhláškou
upravující vzdělávání v základních kmenech. Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je prakticky zaměřená a sestává ze tří samostatných zkušebních okruhů.
V souhrnu se nám tedy nepodařilo prosadit, aby byla svobodná volba v místě zkoušení, jako bylo doposud u atestací, a také aby
zkouška po kmeni byla praktická. Budeme
se však nadále snažit změnit přístup akademických pracovišť ke zkoušení a dále bojovat
v otázce kompetencí po kmeni, která je stále
otevřená.
Budeme rádi za vaše podněty k dalšímu
vylepšení nejen této vyhlášky, ale k celému
systému vzdělávání mladých lékařů. Směřujte je, prosím, na naše facebookové stránky či
e-mail: sekcemladychlekaruclk@gmail.com.
Jan Přáda, Marie Lopourová, SML ČLK
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Právo na sebeobranu

Tragédie ve FN Ostrava je varující. Některým útokům nelze zabránit, jiným ano, ale chybí dobrá legislativa.
Každý má právo na účinnou sebeobranu, která nemusí být přiměřená, jen nesmí být zcela zjevně
nepřiměřená. Bude třeba legislativně zdokonalit i právní ochranu zdravotníků.

Lze takovým případům
předejít? Někdy ano, ale
při lepší legislativě

Tragédie ve Fakultní nemocnici v Ostravě byla jednou ze situací, kdy stačí být
někdy ve špatnou chvíli na
špatném místě a zcela nevinný člověk může snadno přijít
o život. V dané situaci nebylo
patrně možno útoku vražedného
střelce zabránit. Z dosavadních
zpráv vyplývá, že pachatel měl
zřejmě pocit, že trpí závažnou
zhoubnou chorobou a není včas
a náležitě léčen. Přitom byl objednán na CT vyšetření na leden
2020. Mnoho tedy nechybělo,
aby místo na pacienty v čekárně
zaútočil vrah na zdravotnické
pracovníky, kteří „zavinili“, že
ho nikdo včas neléčí. Možnou
hypotézou, proč si místo zdravotníků vrah vybral čekající
pacienty, je to, že chtěl zabít co
nejvíce lidí.
Zatímco ve FN v Ostravě patrně nebylo možno útok vraha
předvídat a vraždám zabránit,
stejně jako před časem v restauraci v Uherském Brodě, jsou situace, kdy je všeobecně známo,
že někdo vyhrožuje podobným
útokem, chová se nebezpečně,
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terorizuje své okolí a příslušné
orgány včetně policie zaujímají
stanovisko, že nelze nic dělat,
dokud skutečně něco nespáchá.
To byl například případ vraha,
který ve Frenštátě pod Radhoštěm úmyslně zdemoloval
část domu, ve kterém zemřelo
i několik dětí. Všichni věděli,
že vyhrožuje, chová se podivně, upozorňovali na to státní
orgány a dozvídali se, že dokud
něco neprovede, co je trestné,
nelze nic dělat. Tam, kde lze
vražedný či jiný útok předvídat z chování a vyhrožování
budoucího pachatele, kulhá
naše legislativa.
Evropská unie se snaží zakázat ozbrojování palebnými
zbraněmi s vyšší palební silou,
některé evropské státy zakazují dokonce svým občanům mít
u sebe například pepřový sprej
nebo paralyzér. Řádní občané,
kteří mají úctu k zákonům, to
respektují, zločinci pochopitelně nikoli. Efekt je tedy opačný.
Naproti tomu prezident Spojených států amerických zastává
názor, že je třeba co nejvíce slušných občanů ozbrojit silnými
zbraněmi a pak za situace, kdy
vrah začne střílet, má menší
šanci zastřelit tolik lidí, protože mezitím někdo má možnost
zastřelit jeho.

Útoky na zdravotníky
a jejich vyšší právní ochrana

Před více než deseti lety
v jediném roce došlo ke třem
vražedným útokům na lékaře,
z toho ke dvěma dokonaným.
Vrah, který byl přesvědčen, že
mu nebyla správně provedena
ortopedická operace (ačkoliv
podle expertního posouzení
opak byl pravdou), vyhledal
v bydlišti a doslova popravil do-

centa ortopedie – sám se pak na
místě zastřelil. Vrah, který byl
přesvědčen, že před pěti lety
mu jeho stomatolog špatně
zhotovil náhradní chrup a on
vinou toho vypadá směšně, bez
rozmyšlení navštívil a popravil
svého stomatologa. Psychiatrický pacient opakovaně dlouhodobě vyhrožoval svému bývalému lékaři, zatímco policie
na prosby lékaře o pomoc byla
trestuhodně nečinná. Činná
začala být až poté, kdy pachatel pokusu o vraždu zaútočil
na lékaře mačetou a těžce ho
zranil. Pachatel pokusu o vraždu byl uznán trestně neodpovědným, vykonal několik let
ústavního ochranného léčení
a v současné době je na svobodě,
snad ve výkonu ambulantního
ochranného léčení. Lékaře jsem
přesvědčil, aby podal na Českou
republiku žalobu pro nečinnost
policie a požadoval náhradu nemajetkové újmy. Soudy žalobě
vyhověly a uložily České republice za nečinnost policie
vyplatit lékaři náhradu nemajetkové újmy.
Patrně tyto události, ke
kterým došlo v době tvorby
nového trestního zákoníku
účinného od 1. ledna 2010, jakož i podněty České lékařské
komory k větší právní ochraně lékařů, přispěly k tomu,
že do trestního zákoníku
byla začleněna přece jen poněkud vyšší trestněprávní
ochrana zdravotníků, která
předtím nebyla vůbec žádná.
Vražda zdravotníka ve službě,
ublížení na zdraví ve službě
a nebezpečné vyhrožování
zdravotníkovi ve službě je podle
trestního zákoníku účinného
od 1. ledna 2010 postiženo stejnou trestní sazbou, jako pokud

jsou tyto činy spáchány na tzv.
úřední osobě (dříve veřejném
činiteli), např. policistovi nebo
soudci. Podnětu ČLK však bylo
vyhověno pouze částečně. Vyšší trestní sazba se týká pouze
případů, kdy vražda, ublížení
na zdraví nebo nebezpečné vyhrožování bylo provedeno vůči
zdravotníkovi ve službě. Naopak
u úřední osoby nemusí jít jen
o situaci, kdy je „ve službě“,
tedy kdy vykonává svou úřední
pravomoc, a může jít i o případ,
kdy jde o pomstu za výkon pravomoci úřední osoby. Například
útok na soudce nebo policistu,
který v tu dobu nevykonává své
povolání, za to, že jej vykonával
nebo že své úkoly vůči pachateli nebo jiným osobám plnil. Na
to se v případě právní ochrany
zdravotníků nepamatuje, ač
nebyl problém uzákonit vyšší
trestní sazbu u trestných činů
proti zdravotníkům i v případě,
že čin byl spáchán pro výkon
jejich povolání, nebo pro plnění povinností z jejich povolání
vyplývajících. Právě například
útok na ortopeda se odehrál
v době, kdy nebyl ve službě, ale
jeho důvodem byl výkon zdravotnického povolání.
Za nejvíce nedokonalé však
považuji, že zatímco útok na
úřední osobu bez následku na
zdraví je trestným činem se
sazbou odnětí svobody až čtyři
roky, prostý útok na zdravotníka, který nemá za následek
ublížení na zdraví a není spojen
s nebezpečným vyhrožováním,
je nadále pouhým přestupkem
se stejnou sazbou pokuty, jako
když je někdo napaden při hospodské rvačce. Zdravotníci
by si nepochybně zasloužili
stejnou právní ochranu jako
úřední osoby, byť úředními
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osobami nejsou a ani by být
neměli. Pokud jim tuto ochranu trestní zákoník poskytuje při
výkonu služby, měl by ji poskytovat i za situace, kdy útok na
ně je spáchán pro výkon jejich
povolání. Navíc i prostý fyzický
útok na zdravotníka při výkonu služby nebo pro výkon jeho
povinností by měl být ohrožen
stejnou trestní sazbou, jako je-li
takový čin spáchán vůči úřední
osobě (policistovi, soudci apod.).
O to bude třeba se v rámci případných novel trestního zákoníku ještě snažit.

Máme právo se účinně
bránit. Jaká jsou pravidla?

Protože s agresivitou, která
nemusí zrovna spočívat ve střelbě na nevinné lidi, ale s jinými
násilnými projevy, se zdravotníci často setkávají, přednášíme tuto problematiku běžně
i v atestačních kurzech pro lékaře. Důležitou kapitolou je
právo na nutnou obranu (sebeobranu), kde často i média
šíří zcela nekvalifikované informace o pravidlech nutné
obrany v ČR. Jedna z těchto dezinformací zní tak, že
obrana proti fyzickému útoku
na člověka musí být přiměřená. Není tomu tak a zákon
nepožaduje, aby obrana byla
přiměřená, protože přiměřeTEMPUS MEDICORUM

ná obrana by zpravidla mohla
být neúčinná. Zákon pouze
požaduje, aby obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená
způsobu útoku. To je něco
zcela jiného než přiměřená obrana. Nejvyšší soud ČR
v této souvislosti konstatuje,
že obrana nemusí být přiměřená, dokonce může být i zjevně
nepřiměřená, nesmí však být
zcela zjevně nepřiměřená. Samozřejmě nezůstává u tohoto
slovíčkaření a blíže vysvětluje,
co je tím míněno. Připouští se,
aby, jde-li o útok na fyzickou
integritu člověka, byl proti
agresivnímu jedinci útok
odvracen i s pomocí zbraně,
byť útočník sám ozbrojen
není. Ani situace, kdy útočník
útočí holýma rukama a je vážně
zraněn nebo dokonce usmrcen
s pomocí zbraně, nemusí jít
o zcela zjevně nepřiměřenou
obranu. V podmínkách České
republiky se za zcela zjevně nepřiměřenou obranu považuje
především situace, kdy někdo
brání nikoli svůj život a zdraví
nebo život a zdraví jiné osoby,
ale svůj majetek a přitom osobu
útočící pouze na jeho majetek
těžce zraní nebo usmrtí.
Základní podmínkou nutné obrany, tedy fyzické obrany
proti útoku na zájem chráněný trestním zákoníkem, je, že
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útok musí buď bezprostředně
hrozit, nebo ještě trvat. Útok
nemusí ještě nastat, stačí, když
je zřejmé, že pokud nebude
včas odvrácen, nastane vzápětí. Není třeba čekat na první
ránu, první bodnutí, první
výstřel, je možno bránit se
ještě v situaci, kdy útok nenastal, ale evidentně přímo
hrozí. Lze se bránit za situace,
dokud útok na zájem chráněný
trestním zákoníkem, zejména
na fyzickou integritu obránce
nebo jiné osoby, kterou obránce
brání, ještě trvá. Útok lze odvracet, ale nelze jej oplácet. Za situace, kdy útok již skončil, nelze
útočníka „na oplátku“ napadnout. Je však třeba brát v úvahu
psychický stav osoby, která se
brání, a zvažovat otázku, zda
si byla jista, že útok již nadále nehrozí a skončil, nebo zda
sice útok skončil, ale bránící se
osoba se cítila nadále ohrožena.
Druhou podmínkou je, že
obrana nesmí být zcela zjevně
nepřiměřená způsobu útoku.
Zákonodárce záměrně zvolil
tato tvrdá slova, když původně
v trestním zákoně byla pouze
slova „zřejmě nepřiměřená“.
Slovo „zřejmě“ bylo nahrazeno slovem „zjevně“, a aby bylo
jasné, že obránce má široké pole
působnosti, jak se bránit, bylo
doplněno, že obrana nesmí být

„zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku“.
Vybočení z mezí nutné obrany má tedy zpravidla dvě formy,
tzv. excesy, a sice:
1. Exces extenzivní – kdy
obránce se bránil, ač útok ještě nenastal, ale ani ještě přímo
nehrozil nebo útok již fakticky skončil a nadále nehrozil
a obránce jej již neodvracel,
ale oplácel.
2. Exces intenzivní – kdy je
vyhodnoceno, že obrana přece
jen byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
Judikatura Nejvyššího soudu ČR v případech, které jsou
poučné pro další obdobné případy, je velmi tolerantní vůči
osobám, které se brání proti
fyzickému útoku nebo brání
jinou osobu proti fyzickému
útoku útočníka. Připouští proto i použití střelné zbraně proti neozbrojenému útočníkovi,
pokud je agresivní a ohrožuje
život a zdraví osoby, která se
brání. Pro dokreslení připojuji dvě rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČR k problematice nutné obrany:
Rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČR spisová značka 5
Tdo 1283/2014 ze dne 22. 10.
2014:
„Nutná obrana ve vztahu
ke způsobu útoku nesmí být
zcela zjevně nepřiměřená,
tudíž může být nepřiměřená
nebo i zjevně nepřiměřená.
Pojem ‚zcela zjevně‘ je tu nutno vykládat v subjektivním
pojetí, tedy tak, že podmínky
se posuzují podle toho, jak
se jevily zejména bránící se
osobě, což dává soudu možnost, aby jednak posuzoval
podmínky nutné obrany s určitou velkorysostí a jednak
tyto podmínky zvažoval především z hlediska představ
osoby, která se brání. Při
zkoumání přiměřenosti nutné obrany je třeba vždy pečlivě uvážit všechny rozhodné
okolnosti případu v celém jeho
vývoji v konkrétním čase a na
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Nevhodné ustanovení
zákona o zdravotních
službách

Do budoucna by bylo vhodné usilovat o rozšíření trestního
zákoníku o případ, kdy i vražda, ublížení na zdraví nebo
nebezpečné vyhrožování zdravotníkovi nebude namířeno
na zdravotníka ve službě, ale
bude spácháno pro výkon jeho
povolání. Dále by bylo třeba, aby
i prostý fyzický útok na zdravotníka ve službě nebo pro výkon
jeho povolání byl hodnocen
prakticky stejně jako násilné
jednání vůči úřední osobě – například policistovi.
Do zákona o zdravotních
službách bylo jako podmínka
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hospitalizace bez souhlasu pacienta začleněno ustanovení, že
pacienta lze bez jeho souhlasu
hospitalizovat, pokud bezprostředně ohrožuje sebe nebo
své okolí za situace, kdy jeví
známky duševní poruchy nebo
požití návykových látek, pokud
hrozbu pro pacienta nebo jeho
okolí nelze odvrátit jinak. Toto
ustanovení je dosti nešťastné, zejména použitím slova
„bezprostředně“, kdy osoba,
která vyhrožuje, ohrožuje, ale
ve chvíli, kdy přijíždí záchranka
nebo policie, to již nečiní, nemůže vlastně být při doslovném
výkladu textu zákona bez svého
souhlasu hospitalizována, byť
by ohrožovala své okolí a jevila
známky duševní poruchy nebo
touto poruchou trpěla.
Česká lékařská komora opakovaně navrhovala Ministerstvu
zdravotnictví i ministrům, aby
tato nevhodná úprava byla
změněna, zejména aby slovo
„bezprostředně“ bylo ze zákona vypuštěno. Zatím všichni
ministři i ministerští úředníci,
se kterými jsme o tom jednali,
vyslovili jednoznačně souhlas,
existoval i návrh novely, který
však nakonec jako celek neprošel. O změnu tohoto zákonného
ustanovení usilujeme již řadu
let.
Obecně by však bylo třeba
zvažovat i změnu trestního
řádu, případně trestního zákoníku, aby otázka izolace osob,

které vyhrožují a ohrožují své
okolí a jsou potenciálně nebezpečné, nebyla jenom otázkou
rozhodnutí zdravotníků, ale aby
se na jejím řešení podílely také
jiné orgány státní moci. Existuje sice trestný čin nebezpečné
vyhrožování, ale je formulován velmi restriktivně a podle
mého názoru zcela nedostatečně. Osoba, která vyhrožuje,
že spáchá teroristický čin,
zavraždí jiné lidi apod., by
se měla podrobit nucenému
psychiatrickému vyšetření
a měla by být ohrožena buď
vyšší trestní sazbou odnětí
svobody, nebo umístěním do
zabezpečovací detence.
Lékařům v atestačních kurzech i na jiných přednáškách
radíme, aby se neobávali bránit hrozícímu nebo trvajícímu
fyzickému útoku na svou osobu, ať již ve službě, nebo mimo
službu. Lze se opřít o judika-

JUDr. Jan Mach, advokát,
ředitel právní kanceláře ČLK
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konkrétním místě, a to vždy
se zřetelem k subjektivnímu
stavu osoby, která odvracela
útok, tj. podle toho, jak se čin
útočníka jevil tomu, kdo jej
odvracel.“
Rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČR spisová značka 1
Tzn 25/97 ze dne 28. 1. 1998
„V závislosti na konkrétních okolnostech případu není
vyloučeno posoudit jako stav
nutné obrany jednání osoby, která reaguje na fyzický
útok neozbrojeného pachatele
opakovaným použitím střelné
zbraně, přičemž dojde k usmrcení útočníka.“
Musíme skutečně čekat,
až dojde k tragédii?

turu Nejvyššího soudu i dikci
trestního zákoníku, které jsou
jednoznačně na straně bránících se osob, byť orgány činné
v trestním řízení někdy nepochopitelně trestně stíhají i lidi,
kteří se legitimně bránili, a až
Nejvyšší soud ČR rozhodne, že
takové trestní stíhání bylo zcela
nesprávné. Nicméně je-li lékař
nebo lékařka či jiný zdravotník
napaden, například ve službě,
a je to v chirurgické nebo ortopedické ordinaci, řekl bych,
že je to s výhodou. Nebojte se
a použijte k obraně vše, co máte
po ruce.
Česká lékařská komora
bude pochopitelně dále usilovat o změnu v tomto směru
poměrně nedostatečné legislativy, která více chrání
někdy práva zločinců a osob
ohrožujících ostatní než
práva řádných občanů, kteří
jsou ohrožováni nebezpečnými pachateli podobných
útoků, jaký se stal ve Fakultní nemocnici v Ostravě, ale
i v Uherském Brodě nebo ve
Frenštátu pod Radhoštěm,
kde by v případě lepší legislativy bylo frenštátskému útoku patrně možno zabránit.
Správný recidivista ví, že
udeřit policistu znamená až
čtyři roky vězení. Do budoucna by mělo být dosaženo toho,
aby věděl, že stejný trest mu
hrozí, udeří-li i zdravotníka.
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JIŽ NYNÍ JE TŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST
• Chcete se bránit ekonomické zvůli státu a zdraPLATY
LÉKAŘŮ
votních pojišťoven,
které zneužívají
nejednotLÉKAŘI
A
SOUKROMÉ
FIRMY
nost nás lékařů?
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ANO, pak neváhejte a zašlete plnou moc pro ČLK–o. s., abychom
mohli v dohodovacích řízeních hájit také
vaše oprávněné zájmy.
Žádáme o vyplnění formuláře plné moci také
ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří
svoji plnou moc ČLK–o. s. udělili již dříve.

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

✂

zde odstřihněte

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

IČZ*:

zastoupený:

tímto zmocňuje
Zmocněnce – profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotních služeb:
Českou lékařskou komoru–o. s., Lékařská 2, 150 30 Praha 5
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2, 150 30
aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
– v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17 odst. 2
zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění
– v dohodovacím řízení o hodnotě bodu, výši úhrad hrazených služeb
a regulačních omezeních dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.,
v platném znění
a to za
skupinu poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro
děti a dorost
❑ skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb
❑ skupinu poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných
služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména
klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů
❑ skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb
(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

❑

Pozn.: IČZ je fakultativní údaj, na jehož základě ČLK–o. s. získává komplexní představu o smluvních poskytovatelích zdravotních služeb, které v rámci
dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění tohoto údaje nezakládá neplatnost plné moci.
* IČZ – identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb nebo části
poskytovatele zdravotních služeb: osmimístný číselný kód, číslo přiděluje
místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny,
která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným poskytovatelem.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v plném rozsahu úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem
č. 48/1997 Sb.
Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasí s tím, aby každý z nich jednal samostatně v plném
rozsahu tohoto zmocnění.
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem svého podpisu zmocnitelem a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zmocněnec a druhý
zmocnitel.
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Nová hra od SÚKL – limit 1 hod.
Na vlastní nebezpečí

Možná si někteří z vás vzpomenou na můj článek „Jak jsem (ne)zprovoznil eRecept“. Od té doby uplynulo
dost času a náš medicínský software začal neúprosně ohlašovat konec platnosti stávajícího SÚKL
certifikátu: „Zbývá 20 dnů do konce platnosti certifikátu. Proveďte jeho prodloužení.“
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zů, než se dostanu k registračnímu
formuláři. Do kolonky Hledat píšu
„prodloužení certifikátu“. Enter.
A NIC. O. k. Zkusím „certifikát“.
NIC. „SÚKL“. NIC. „zas**ný SÚKL“.
Skrytě jsem v tento okamžik očekával „nalezeno 10 000 výsledků“.
Bohužel opět NIC.
Doufám, že se zadané výrazy
do vyhledávání někam logují. Roluji tedy stránkou dolů, protože
vyhledávání evidentně nefunguje.
Nacházím „eRecept – Zdravotník“,
„eRecept – Zdravotnické zařízení“.
Všechny mě odkazují na registrační
formuláře. Naštěstí hned 9. odkaz je
„Správa identit“, kde se dočítám, že
slouží i pro generování certifikátu.
Klik. „Vyplňte přihlašovací jméno
a heslo.“ Hned vedle je tlačítko „Přihlásit pomocí certifikátu“. „Pro přihlášení pomocí certifikátu musíte
použít platný certifikát vygenerovaný na portále externích identit!“
Asi za to opět může ECMAScript
2015, pomyslím si. Přihlásím se
tedy jménem a heslem. Přepisuji 11místný kód. Oddychl jsem si,
že někoho nenapadlo dát ten kód
třeba 20místný nebo 100místný.
Je samo o sobě docela vtipné proč
zrovna 11?
Vzhledem k tomu, že ten kód
začíná nulami a jedná se o vzestupnou číselnou řadu, někdo
předpokládá, že se využije 99 999
999 999 přihlašovacích kombinací.
Pokud by tedy jeden lékař/lékárník měl třeba 5 různých kombinací
k přihlášení, vychází to pořád na
20 miliard lékařů a lékárníků v ČR.
Což je i při současné imigrační politice docela dost. No nic. Vložím
heslo et voilà! Jsem tam. Dočítám
se, že mi přidělili nové identifikační číslo. Uf, konečně jim došlo, že
11 je moc. Nové je naštěstí krat…
pardon… opět 11místné. „Změňte
si heslo.“ O. k. Sice jsem si ho už

jednou musel měnit (před rokem),
když jsem byl donucený přihlásit se
tím kódem vygenerovaným SÚKL,
ale co bych pro bezpečnost neudělal. „Heslo musí být min. 12 znaků
dlouhé. Musí obsahovat min. jedno
malé písmeno, jedno velké písmeno
a číslici. Nepoužívejte prosím diakritiku ani speciální znaky.“ Což
mě dost mrzí, protože mé oblíbené „Maličká-Lištička“ tam prostě
nenarvu. Obecně zakázat speciální znaky a diakritiku v heslech
je absolutní nesmysl. Dokonce to
jde i proti zásadám tvorby silných
hesel, ve kterých je požadavek alespoň na jeden speciální znak. Uff.
Heslo nastaveno. Portál mě hned
přesměroval na záložku Certifikáty.
Super. Název agendy: „Ambulantní

pracoviště 1/0 (v zelené bublině).“
Hmm, 1/0. Nulou přece dělit nejde.
Takže takový matematický chyták
hned v názvu agendy? Ze zvědavosti
zajedu myší nad tu bublinu, abych
zjistil, co to je. „Počet pracovišť/počet certifikátů“. Vzhledem k tomu,
že již jeden platný certifikát mám,
dost mě tam ta nula děsí. Ale naštěstí je to jen další chyba v systému a po
kliknutí na „Vygenerovat“ a „Stáhnout“ šťastně instaluji nový certifikát. Klik, zavřít prohlížeč. Rychle
ruce z klávesnice a myši. STOP.
58 minut, 28 vteřin. Takže ještě minuta a půl k dobru.
Tuhle únikovku jsem vyhrál
a už se těším na novou výzvu. Díky,
SÚKL!
MUDr. Lukáš Galek

Ředitel Nemocnice Na Homolce
vypisuje výběrové řízení na pozici:

PRIMÁŘ(KA)/VEDOUCÍ
ODDĚLENÍ KLINICKÉ
MIKROBIOLOGIE
A ANTIBIOTICKÉ STANICE
Požadavky:
■ VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného
směru
■ specializovaná způsobilost lékaře pro uvedený
obor nebo specializace NLZP v příslušném oboru
■ zdravotní způsobilost a bezúhonnost
■ praxe min. 8 let podmínkou
■ praxe na vedoucí pozici výhodou
■ licence ČLK pro výkon funkce primáře/vedoucího
lékaře
■ organizační a řídicí schopnosti

Inzerce A191005872 ▲

Opět husina po celém těle. Jsou
vzpomínky, které člověk z paměti jen tak nevymaže. Probírám se
šuplíkem s nápisem „GDPR, eNeschopenka, elektronický kvalifikovaný podpis, elektronický komerční
podpis, eRecept ver. 1, eRecept ver.2,
ááá přihlášovací údaje SÚKL.“ Bomba. Nalezeno. Čtu: „Portál naleznete
na https://identity.sukl.cz.“ Otevřu
internetový prohlížeč. Přichází další
mrazení v zádech, vzpomínka na
minulý několikahodinový registrační proces.
Prodloužení bych rád zvládl pod
hodinu. Naštěstí jsem si hned vzpomněl, že registrace šla provést pouze
v Internet Exploreru (dokonce byla
i verze JAVA, kterou si měl uživatel
nainstalovat). Vypínám tedy Chrome a vítězoslavně otvírám Internet
Explorer. Po zadání adresy mě web
hned přesměruje na https://pristupy.sukl.cz/. Inovace si cením. Přece
jen pristupy.sukl.cz se lépe pamatuje než identity.sukl.cz . Bod pro
SÚKL. Ovšem hned na mě vyskočí
krásně modrá obrazovka: „Z důvodu
zajištění co nejvyšší kompatibility… Není podporována žádná verze
Internet Exploreru… Důvodem je
jeho nekompatibilita s použitým
standardem ECMAScript 2015.“
Obecně si vážím toho, když mi
někdo vysvětlí, proč něco nejde.
Takže mě uklidnilo, že vím, že za to
může ECMAScript 2015, a ne nějaký
súklovský programátor.
Otvírám Chrome a poučen
o nové adrese již rovnou píšu pristupy.sukl.cz. Wow, nový design
stránek! Líbí se mi logo. Obláčky,
vedle nich lidi nalepují billboard,
dvě zkumavky se šlechtickou a normální krví a EKG křivka. Tuším, že
jsem tady správně na portálu SÚKL.
Hned nahoře je naštěstí políčko
„Hledat“. Už jsem se děsil, že budu
muset jako minule zkoušet 20 odka-

Bližší informace k výběrovému řízení
a zaměstnaneckým benefitům naleznete
na www.homolka.cz/kariera
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NAPSALI JSTE

Dávám svůj hlas jednotě
Dovolte mi, abych zareagovala na článek „Nepodléhejte manipulaci ČLK“ v Tempus medicorum 12/2019, který
je vlastně odrazem určité vzniklé situace. Jak jsem pochopila a jak je napsáno, vznikly určité skupiny podle
lékařských odborností, které se snaží hájit skupiny lékařů.
Na první pohled na tom vlastně není nic špatného. V širších
souvislostech ale nakonec můžeme všichni něco ztratit. Vždy
říkám, že nežijeme ve společnosti, kde platí klasická pravidla
tržního kapitalismu. Naše společnost prochází dobou, kterou lze
výstižně nazvat dobou „vulgárního kapitalismu“, kde jedinec
pro svůj vlastní cíl zneužívá své

funkce. Bohužel pozdě, v průběhu času, pak zjistíme, že jsme mu
dali hlasy a byli opět oklamáni.
Rozhodně nechci tímto článkem napsat, že naši kolegové
jednají tímto způsobem. Chci
pouze vyjádřit určité znepokojení nad tříštěním sil stavovské
organizace, která právě zmiňovaným časem je velmi řádně
a dlouhodobě prověřena. Asi je

právě teď správné si opět toto
připomenout. Vážím si práce
všech, kteří dávají své síly a čas
stavovské organizaci, vážím si
vedení ČLK s prezidentem
MUDr. M. Kubkem právě pro stabilitu, jak dlouhodobě hájí naše
zájmy, a tím přeneseně i zájmy
pacientů.
V naší historii máme hezkou
báji o Svatoplukovi, jeho třech

synech a třech prutech. Naše
ČLK byla vždy tak silná, jak silní
jsme byli my, jak jednotní jsme
byli a jak jednotně vystupovali.
Není čas na tříštění sil, myslím,
že nás čekají ještě další velké výzvy. Proto dávám svůj hlas jednotě, která podle mého pohledu je
prověřená a silná.
MUDr. Dagmar Nováková

Znovu v sobě probuďte ideály

psychiatr, Praha 4

V listopadovém Tempus medicorum vyšel článek MUDr. Šimona Reicha „České zdravotnictví je v troskách
a plné trosek“ o problémech mladých lékařů, jejich přepracovanosti, poměrech při službách v nemocnici. Mám
na to trochu jiný názor.
Říkala jsem si, že je dnes více
pacientů, je více administrativy, mladí lékaři jsou křehčí než
dříve, senzitivnější apod. A mají
potřebu své frustrace více ventilovat. No fajn. V prosincovém
Tempusu Vaše nářky pokračo-

valy. Nářky v dlouhém, pečlivě
stylisticky vypracovaném článku. A napadlo mě, zda nevěnujete svému pláči nad poměry ve
zdravotnictví více energie než
péči o své pacienty. Jsou spokojeni oni s Vámi? Nebojí se, že

Vás obtěžují? A Vy: záleží Vám na
tom? A jste vůbec chirurg? Máte
se v tomto ohledu čím chlubit?
Pravděpodobně Vám není
více než 30 let. Začínáte. Chcete-li být dobrým lékařem – a chirurgem zvláště –, chce to více

pokory, práce a méně pláče do
různých médií. Věřím, že medicínu jste šel studovat s určitými
ideály. Tak se je znovu alespoň
trochu snažte v sobě najít. Bude
se Vám lépe žít.
MUDr. Judita Borkovcová, Znojmo

Atletika pro lékaře
Atletické závody pro české lékaře, farmaceuty a zdravotníky uspořádá 13. června
2020 atletický oddíl TJ Svitavy spolu s OS
ČLK Svitavy. Atletika byla vždy tradičním
vysokoškolským sportem, proto věříme, že
i pro vás zůstala aktivitou, která se dá provozovat v každém věku. Přijďte si zazávodit!
Není důležité vyhrát, důležité je zúčastnit se.
Bližší informace najdete na www.atletikazdravotniku.cz.
Libor Sychra
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NEMOCNICE TÁBOR, A.S. ■ PRIMÁŘ / PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ NEUROLOGIE

MEDICORUM

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

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA
■ PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKY NA INTERNÍ A LDN ODD.
Přijme lékaře/lékařky na akreditované pracoviště interního oddělení a na LDN oddělení.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice akreditované SAK, podporujeme profesní růst a rozvoj
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře, ukončený základní kmen nebo specializovanou způsobilost vítáme
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz, www.nemkh.cz

CGB LABORATOŘ A.S. ■ HLEDÁME PATOLOGA – NABÍZÍME
STIPENDIUM STUDENTŮM VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ
CGB laboratoř a.s. přijme pro pracoviště OSTRAVA nebo ZLÍN lékaře patologa (absolventa, lékaře s atestací i neatestovaného).
■ Nabízíme stipendium studentům 5. nebo 6. ročníku všeobecného lékařství. Jsme moderní pracoviště s širokým spektrem
bioptických a cytologických vyšetření včetně molekulární patologie. Laboratoř má akreditaci pro postgraduální vzdělávání.
■ Nabízíme: zajímavou práci v laboratoři s rozsáhlými možnostmi odborného růstu; podporu při studiu; seberealizaci
ve výzkumné grantové činnosti; úzkou spolupráci s univerzitními pracovišti a jejich odborníky; účast na mezinárodních
kongresech; dobré finanční podmínky; příjemnou atmosféru na pracovišti; 6 týdnu dovolené; možnost práce na celý
či zkrácený úvazek; jazykové kurzy a další výhody (penzijní a životní pojištění, příspěvek na stravu, podpora sportovních aktivit).
Pomůžeme při řešení bytové situace.
■ Kontakt: uvirova@pathology.cz, více info: www.pathology.cz

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

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ PŘIJMOU DO SVÝCH DĚTSKÝCH LÉČEBEN
PEDIATRA NEBO PNEUMOLOGA, ALERGOLOGA
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts,
přijmou do svých Dětských léčeben PEDIATRA nebo Pneumologa, Alergologa
Hlavní indikací jsou onemocnění dýchacích cest a plic
■ Hledáme: lékaře s atestací v oborech: pediatrie nebo alergologie, pneumologie, RFM
■ Nabízíme: PO-PÁ (víkendové směny cca jednou za měsíc), Vánoční svátky–VOLNO, služební byt v Luhačovicích, výborné
platové podmínky, 7,5 hod pracovní dobu,25 dnů ŘD; aktivní podporu dalšího vzdělávání, benefity (úhrada ročního členského
příspěvku ČLK, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, zaměstnanecké stravování, výhodný mobilní tarif, odměny při pracovních a životních výročích)
■ Bližší info poskytne: Vedoucí lékařka Dětských léčeben MUDr. Jana Rydlová, tel.: 577 682 414,
e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz ,www.lazneluhacovice.cz

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – RUZYNĚ –
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ/KA

Vazební věznice Praha – Ruzyně, Staré náměstí 3/12, Praha
6 přijme všeobecného praktického lékaře, práce s vězněnými osobami. ■ Požadujeme: specializovanou způsobilost
v oboru všeobecného praktického lékařství pro dospělé.
■ Nabízíme: pracovní smlouvu na plný pracovní úvazek případně kratší; plat 80 000 Kč, při kratším úvazku se plat poměrně krátí; pracovní dobu pondělí až pátek; navíc 1 týden dodatkové dovolené; 5 dní indispozičního volna; příspěvek z FKSP
na sport, kulturu a rekreace. ■ Kontakt: e-mail:
jhuzlikova@vez.ruz.justice.cz; tel.: 220 184 140, 728 468 761

..............................................................
POLIKLINIKA PROSEK A.S. – PŘIJMEME
LÉKAŘE

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

AZITA S.R.O. – HLEDÁME ORL LÉKAŘE
V PRAZE

Do našeho přátelského kolektivu privátního ambulantního
zařízení ORL a foniatrie v Praze 10 hledáme kolegu/kolegyni. ■ Důležité jsou pro nás dobré mezilidské vztahy
a chuť se rozvíjet, vše ostatní je na dohodě. ■ Kontakt:
605 787 269, e-mail: orlvpraze10.cz

GLOBAL ASSISTANCE A.S. – LÉKAŘ S AJ
PRO KOORDINACI CESTOVNÍ/ZDRAVOTNÍ
ASISTENCE

Náplní práce je posuzování léčky klientů a komunikace se
zdrav. zařízeními v zahraničí, případně repatriace. Pracovní
doba volitelná po-pá s docházením do kanceláře. Úvazek, plat
a nástup dohodou. ■ Bližší informace na hr@1220.cz
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NEURO-EEG, S.R.O. – HLEDÁME KOLEGU/
KOLEGYNI NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Do dlouhodobě zavedené soukromé neurologické ordinace
v Praze 6 hledáme kolegu/kolegyni na částečný úvazek. Rozsah úvazku dohodou, vstřícný a profesionální přístup, nadstandardní finanční ohodnocení. ■ Kontakt:
neurologie.111@centrum.cz, tel: + 420 702 108 845

..............................................................
NEMOCNICE BENEŠOV – NEMOCNICE
BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE DO
SPECIALIZOVANÝCH AMBULANCÍ

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

..............................................................
NEMOCNICE BENEŠOV – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE BENEŠOV – ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Benešov hledá lékaře k posílení ústavních pohotovostních služeb na DĚTSKÉM ODDĚLENÍ. Specializovaná
způsobilost podmínkou. Práce na DPČ. ■ Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení. ■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: prim. MUDr. Michael Richter, 317 756 473,
michael.richter@hospital-bn.cz či 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz.

..............................................................
NEMOCNICE BENEŠOV – NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE NA ODDĚLENÍ

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

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA LNÁŘE –
PŘIJME LÉKAŘE

VŠEOBECNÝLÉKAŘ.CZ – HLEDÁME
KOLEGU/KOLEGYNI DO NADSTANDARDNĚ
VYBAVENÉ ORDINACE VPL VE DVOŘE
KRÁLOVÉ N. LABEM

Psychiatrická léčebna Lnáře, akreditované pracoviště, hledá
lékaře, příp. absolventa LF se zájmem o obor psychiatrie.
■ Nabízíme byt 2+1 přímo v areálu léčebny, dobré pracovní podmínky, nadstandardní platové ohodnocení, příjemné
pracovní prostředí v malém kolektivu. Možnost odborného
růstu. Při stabilizační dohodě významný podíl na nákladech
na vzdělávání. ■ Kontakt: tel.: 383 495 101, prim. MUDr. Jana
Zahradníková, tel.: 605 164 841, e-mail: sekretariat@pllnare.cz.

Hledáme kolegu/kolegyni do nadstandardně vybavené
ordinace VPL ve DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zajistíme
Vám přátelské pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu,
milou a ochotnou sestřičku, maximální pomoc s administrativou. ■ Nabízíme 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna a podporu zaměstnavatele v dalším vzdělávání.
Nástup 1.2.2020. Odměna pro lékaře atestované v oboru
VPL 65 000,- Kč netto/měsíčně.
■ E-mail: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz;
tel.: 608 763 664

NEMOCNICE TÁBOR, A.S. – HLEDÁME
LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pracovního poměru: LÉKAŘE/KU PRO CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ (CHIR); LÉKAŘE/
KU PRO NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ (NEUR); LÉKAŘE/KU
PRO PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ (PSYCH); LÉKAŘE/KU PRO
VIVIDUS EAST – LÉKAŘ – LÉKAŘKA
ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ (CL); (ODBORBudeme jedno z nejmodernějších zařízení lůžkové péče
NOST MIKROBIOLOGIE A ODBORNOST HEMATOLOGIE);
ošetřovatelského typu v ČR. ■ Přijmeme do nově vzniLÉKAŘE/KU PRO ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ
ODDĚLENÍ (ARO); LÉKAŘE/KU PRO REHABILITAČNÍ ODDĚkajícího kolektivu kolegu/kolegyni, která/ý nám pomůže
vybudovat nadstandardní péči. Lékař/ka se spec. nebo
LENÍ (RHBO); LÉKAŘE/KU PRO RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
zvláštní odbornou způsobilostí. ■ Co nabízíme? Moderní
(RDGO); LÉKAŘE/KU PRO GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ
pracovní prostředí; Pracovní dobu PO-PÁ, 6:30 - 15:00. MotiODDĚLENÍ (GYN); LÉKAŘE/KU PRO ODDĚLENÍ PATOLOvační
ohodnocení (50-70 000 Kč/měsíc)
GIE (PATOL); LÉKAŘE/KU PRO PLICNÍ ODDĚLENÍ (TRN).
Specializovaná způsobilost či zařazení v oboru vítány.
■ Kontakt: personalni@vividus-east.cz
■ Bližší požadavky na lékaře na
www.nemta.cz/kariera/kariera/ Vhodné i pro absolventy VŠ.
VÍCE NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
■ Nabízíme: práci ve stabilní společnosti; nástup ihned
nebo podle dohody; plný pracovní
úvazek; po zapracování možnost trvalého pracovního poměru; výhodné
mzdové ohodnocení dle dosažené praxe a kvalifikace; možnost absolvování
specializačního vzdělání bez smluvního
závazku; možnost dalšího odborného
růstu, jsme držiteli akreditace pro další
vzdělávání; 5 týdnů dovolené + týden
navíc u PSYCH, CL, ARO, RDG, PATOL
a TRN; náborový příspěvek až 100.000,Kč dle stupně vzdělání a praxe; pracovní doba, včetně ÚPS v souladu se
zákoníkem práce; pomoc a podpora
při zajištění ubytování; cenově výhodné
stravování ve vlastní jídelně; zaměstnaneckou slevu do lékárny 10%; parkovací
ALBERTINUM OLÚ ŽAMBERK
místo zdarma. Nástup ihned, popřípadě
dle dohody. Nemocnice Tábor, a.s. má
akreditaci na vzdělávání lékařů. ■ Bližší
informace podá:
MUDr. Zdeněk Valášek, primář CHIR
tel. 381 605 100; 733 598 971;
Zajímavý kariérní růst
zdenek.valasek@nemta.cz
Atestovanému
MUDr. Markéta Foltynová, zástupce
psychiatrovi nabízíme
primáře NEUR, tel: 608 216 455,
post zástupce primáře
neurologie@nemta.cz
Absolventovi aktivní
MUDr. Libor Macák, primář PSYCH,
podporu vzdělávání
tel. 381 606 700, 775 863 110;
a
zajištění odborných
libor.macak@nemta.cz
stáží
na okolních vyšších
pro
MUDr. Pavla Novotná, primářka CL,
pracovištích
tel. 381 607 300, 737 266 117;
psychiatrické
Uplatnění se jak u lůžka,
pavla.novotna@nemta.cz
oddělení
tak v ambulantní sféře
MUDr. Alice Kuchařová, lékařka CL-MKB,
tel 381 607 302, 737 266 113;
alice.kucharova@nemta.cz
MUDr. Radovan Prchlík, primář ARO
tel. 381 605 000; 777 634 634;
radovan.prchlik@nemta.cz
MUDr. Sylvia Musilová, primářka RHBO
Následná a dlouhodobá péče
Nadstandardní platové
tel. 381 607 100; 775 853 720;
Stacionář jako alternativa
podmínky
sylvia.musilova@nemta.cz
doléčování
MUDr. Gábor Gyüre, primář RDGO,
Štědré zaměstnanecké
Ambulance s rozšířenou
tel. 381 607 200; 777 169 916;
benefity
působností
gabor.gyure@nemta.cz
Příjemný kolektiv na
Terénní psychiatrická sestra
MUDr. Jiří Holub, primář GYN-POR,
vysoké odborné
tel: 381 605 300, 776 108 081;
Zapojení do projektu
i lidské úrovni
jiri.holub@nemta.cz
DEINSTITUCIONALIZACE
SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ
MUDr. Josef Kult, primář PATOL
Příspěvky
NEMOCNÉ v rámci
tel: 381 607 400; 775 030 814;
na stravování
Strategie reformy
josef.kult@nemta.cz
Krásné prostředí
psychiatrické péče
MUDr. Kamil Kleňha, primář TRN
tel: 381 606 400; 603 224 814;
kamil.klenha@nemta.cz
Zájemci pište na albertinum@albertinum-olu.cz

PSYCHIATRIE
Hledáme

Primáře

Nabízíme

a

lékaře

Dále nabízíme

Profil pracoviště

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

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

hledá pro svá oddělení

✖ LÉKAŘ CHIRURG S ATESTACÍ
✖ LÉKAŘ PSYCHIATR

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory, ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!

Ivana Hlinková
personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585
e-mail: ivana.hlinkova@nemocnicesokolov.cz

✖ LÉKAŘ PEDIATR L1-L3
✖ LÉKAŘ RADIOLOG L1-L3

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory,
ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!
Ivana Hlinková, personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585
e-mail: ivana.hlinkova@nemocnicesokolov.cz

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
První radonové lázně světa
Největší lázeňská skupina v České republice

PŘIVÍTÁME V TÝMU

LÉKAŘE

SPA INFO
náborový příspěvek
20 000 Kč

> se specializací
RFM, ORT, CHIR,
NEUR, REVM
a dobrou znalostí
německého jazyka
> nabízíme zázemí a stabilitu
silné společnosti
na akreditovaném zařízení
s dlouholetou tradicí
> měsíční mzda:
RFM 71 000 Kč
+ další výkonnostní složky
ORT, CHIR, NEUR,
REVM 56 000 Kč
+ další výkonnostní složky

FYZIOTERAPEUTY

náborový příspěvek
www.laznejachymov.cz
15 000 Kč

náborový příspěvek
7 000 Kč

> měsíční mzda až 35 000 Kč
> vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru

DALŠÍ BENEFITY

>
>
>
>
>
>
>
>
>

MASÉRY

aktivní podpora dalšího vzdělávání
příspěvky na dovolenou a Vánoce
5 týdnů dovolené
rekreace ve spřátelených lázních
možnost bydlení na penzionu
odměny k pracovním výročím
příspěvky na dětské tábory
obědy za 22 Kč
možnost využití bazénu a sauny za zvýhodněné ceny

> nutné Osvědčení
o absolvování kurzu
– nižší zdravotní pracovník
> vítány doplňující
masérské kurzy:
lávové kameny, thajská masáž,
indická masáž hlavy,
lymfatická masáž
> možnost zvyšování
kvalifikace, doplňující kurzy
je možné si dodělat
po nástupu na náklady
zaměstnavatele

Kontakt: Eva Kuchařová | tel.: 353 831 308, 702 153 251 | e-mail: nabor@laznejachymov.cz
Léčebné lázně Jáchymov a.s. | T. G. Masaryka 415 | CZ - 362 51 Jáchymov | www.laznejachymov.cz

PRIMÁŘ

Lázeňské léčebny Jeseník

Požadujeme:

Pro lázeňskou léčebnu Jeseník hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici Primář.

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

Nabízíme:

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

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

Lékařská 2, 150 30 Praha 5
tel. 234 760 711, 234 760 710
fax 257 220 618
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz
seminar@clkcr.cz
Přihlášky a bližší informace ke kurzům
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastníci
10 dnů před konáním kurzu.
Věnujte pozornost zasílaným informacím, neboť místo konání kurzu může být
změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Obvyklý začátek víkendových kurzů:
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:
viz informace na www.lkcr.cz
UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou
průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz
41/20 MRSA v ordinaci dětského lékaře
Datum: úterý 14. 1. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: MUDr. Sylvia Polívková, Nemocnice Na Bulovce
3/20 Postgraduální akademie: Novinky v onkologii III
Datum: středa 15. 1. 2020, 13.30–18.35 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prim. MUDr. Leona Koubková,
MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
6/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem
dovedností
Datum: čtvrtek 16. 1. 2020
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA,
ÚPMD Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů
tak, aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník měl možnost si své praktické
dovednosti ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač
certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající
se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden
formou workshopu.
7/20 Dětská paliativní péče – úvod do problematiky
Datum: 18. 1. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Lucie Hrdličková, Klinika dětské
hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Praha
Kurz přináší základní informace o problematice dětské paliativní medicíny a péče v závěru života u dětských pacientů.
Kurz posluchačům představí základní možnosti symptomové léčby a principy plánování péče v závěru života u nevyléčitelně nemocných a umírajících dětí, jakož i základní
principy multidisciplinární péče a mezioborové spolupráce
při poskytování paliativní péče pacientům v dětském věku.
8/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické
praxi
Datum: 18. 1. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4

38

Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra
infekčních nemocí IPVZ
Lektoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., prim. MUDr. Marek
Štefan, MBA
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku.
Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem nejčastěji
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické rezistence.
5/20 Postgraduální akademie: Novinky v diabetologii II
Datum: 21. 1. 2020, 13.00–18.25 hod.
Místo: Hotel Vienna House Andel‘s Prague, Praha 5, Stroupežnického 21
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
9/20 Akutní problémy v neurologii
Datum: 25. 1. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů:
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., Neurologická klinika 3. LF UK a TN
prim. MUDr. Jolana Marková, FEAN
• Bolesti hlavy.
MUDr. David Hlinovský
• Akutní ischemické CMP.
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
• Delirantní stavy a agitovanost.
MUDr. Zdeněk Stach
• Poruchy vědomí.
MUDr. Klára Brožová
• Epilepsie.
10/20 Plicní diagnostika
Datum konání: 25. 1. 2020
Místo konání: Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP, I. P. Pavlova 6
Koordinátor: MUDr. Jana Kociánová
Lektoři: MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Stanislava Kacrová,
MUDr. Eva Voláková
MUDr. Eva Voláková
Patofyziologie dýchání (mechanika dýchání, statické i dynamické ventilační parametry, kontrola průsvitu dýchacích
cest a hodnocení jeho změny, distribuce ventilace a perfuze,
oxygenace krve, výměna CO2).
MUDr. Stanislava Kacrová
• Spirometrie – metodika, provedení, kontrola kvality, interpretace.
• Hands-on trénink, všichni lektoři
MUDr. Jana Kociánová
• Bronchomotorické testy – metodika, provedení, interpretace.
MUDr. Eva Voláková
• Bodypletyzmografie – metodika, provedení, interpretace,
kontrola kvality.
• Hands-on trénink, všichni lektoři
MUDr. Stanislava Kacrová
• Vyšetření transferfaktoru plic – metodika, provedení,
kontrola kvality.
• Hands-on trénink, všichni lektoři
MUDr. Jana Kociánová
• Kontrola kvality funkčních laboratoří.
47/20 Postgraduální akademie: Celiakie a potravinová
intolerance
Datum: 28. 1. 2020, 14.00–18.15 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, City Tower, Praha 4,
Hvězdova 1716/2b.
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.
11/20 Pediatrie
Datum: 1. 2. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč

Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
MUDr. Kristýna Zárubová
• Novinky v gastroenterologii.
MUDr. Petr Liby
• Neurochirurgická problematika v ordinaci PLDD.
MUDr. Sylvie Polívková
• MRSA v ordinaci PLDD.
doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.
• Transplantace u dětí.
MUDr. Petr Smíšek
• Nejčastější hematologické problémy u dětí.
MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
• Interpretace biochemických výsledků v klinické praxi.
42/20 Nové přístupy k novorozenecké žloutence
Datum: úterý 4. 2. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Lektor: MUDr. Iva Bodnarová
12/20 Vertebroviscerální vztahy
Datum: 8. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Prvním úkolem lékařů je stanovit správnou diagnózu
a diferenciální diagnózu. Jsou případy, kdy bylo organické
onemocnění vyloučeno, přesto pacient má bolesti v různých
částech těla. Naopak mnozí mohou považovat zjištěné degenerativní změny pohybového ústrojí za jedinou příčinu
pacientových stesků a přehlížejí nebo chybně interpretují
jiné nálezy. Pravděpodobnostně a ze statistik vyplývá, že
mnoho bolestí (asi 70 %) je z dysfunkce pohybového segmentu, ale je potřeba mít na mysli, že za bolestmi se může
skrývat viscerální onemocnění. Kurz je zaměřen na funkční
diagnostiku a terapii, které je možno uplatnit při vyloučení
organického onemocnění.
13/20 Kurz: Mindfulness-based stress reduction
(MBSR)
Datum: 8. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný
program snižování stresu, který vyvinul na konci sedmdesátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě
univerzity v Massachusetts. Využívá psychologický pojem
všímavost (anglicky mindfulness). Cílem programu je
pomoci lidem lépe zvládat stresující podněty a různé
projevy dlouhodobého stresu, jako je úzkost, deprese
a vyčerpání.
Část teoretická (doc. MUDr. Petr Zach, CSc.)
Formou přednášek trvajících asi 1 hodinu jsou posluchači
seznámeni na odborné úrovni se základními principy
organizace struktur CNS ve vztahu ke stresové regulaci.
Část neuroanatomická se zaměřuje na moderní poznatky
z oblasti zapojení limbického systému, utváření paměťové stopy a její modifikace, regulace spánkového cyklu
a obecně neurohumorální regulace. Část psychologická se
zaměřuje na v současné době aktuální propojení technik
práce s tělem, dechem a myslí na fungování nervového
systému a ovlivnění orgánových celků ve smyslu lepší
koordinace.
Část praktická (Mgr. Filip Štys)
V praktické části semináře účastníci vyzkouší cvičení
relevantní k předcházejícímu teoretickému výkladu. Pod
vedením kvalifikovaného lektora MBSR se naučí jednoduché techniky vedoucí ke snížení stresu a aktivaci PNS.
Zároveň si zkusí uvědomování si prožívání přítomnosti
na úrovni tělesných, myšlenkových a emocionálních
procesů. Tato cvičení snižují jak psychologické, tak fyziologické účinky stresu. Nedílnou součástí je i zpětná
vazba a reflexe zkušeností. Účastníci obdrží pracovní
sešit a audio nahrávky, aby mohli MBSR používat i po
skončení kurzu.
14/20 Dětská dermatologie
Datum konání: 8. 2. 2020
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Štěpánka Čapková

MUDr. Štěpánka Čapková
• Atopický ekzém – co nového?
Prim. MUDr. Jana Čadová
• Infekční a parainfekční exantémy u dětí.
MUDr. Aneta Klimešová
• Nejčastější infekce kůže u dětí.
MUDr. Iveta Tomšíková
• Péče o kůži novorozence a kojence.
18/20 Lékaři bez stresu
Datum: čtvrtek 27. 2. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborný garant: MUDr. Pavla Mendlová
Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK
cítí ohroženo vyhořením a 34 % již dokonce vykazuje jeho
střední až těžké příznaky? Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii,
komunikační schopnosti a přináší dokonce somatické obtíže.
Ovlivňuje nejen naši práci, ale i soukromí.
Co můžeme udělat pro to, aby nás medicína bavila i po
letech? Je možné dělat naši práci bez dlouhodobého stresu?
Jak se dá posilovat musculus gaudius medici? Interaktivní
přednáška nabídne v konkrétních příbězích pohled na
stále více aktuální témata prevence syndromu vyhoření
a podpory osobní odolnosti vůči stresu. Zároveň si odnesete praktické tipy, jak se každý den pozitivně naladit při
naší nelehké práci.
15/20 Akutní stavy a optimální postupy up-to-date
2019 + 2020
Datum: 15. 2. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
MUDr. Jarmila Drábková
• Úvod k tématu – basics, guidelines, hity a mnoho nových
témat.
MUDr. Jiří Zika
• Diferenciální diagnostika v akutním stavu – logistika, nejistota, náležitý postup, poučné komentované kazuistiky
a možné legislativní problémy.
MUDr. Vilma Benešová
• Infekční rizika současné globalizované doby i pro nás,
specifická ohrožení.
MUDr. Pavel Heinige
• Základy i nové akutní problémy v pediatrii v celém věkovém průřezu a hlavní doporučení.
PharmDr. Veronika Prokešová
• Pro a proti u sdíleného lékového záznamu, nároky akutní
medicíny; nové léky, rizika interakcí a nových aplikací.
MUDr. Jarmila Drábková
• Novinky v přehledu 2019, 2020 významné pro akutní
a závažné stavy.
• Změny v rozhodování a prognózování.
• Náležitá dokumentace.
• Metodické pokyny.
• Nové pohledy na rozsah léčby a paliace.
JUDr. Vladana Vališová
• Medicínsko-právní záludnosti a jak se jich vyvarovat, zejména u závažných stavů a za diagnostické nejistoty.
• Problémy s defenzivní medicínou a EOL rozhodováním.
16/20 Paliativní péče v době moderní medicíny – přežitek, nebo nutnost?
Datum: 15. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektorky: prim. MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, z.ú.;
MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D., Klinika anesteziologie a resuscitace a Centra paliativní a podpůrné
péče VFN
Pohled na současné možnosti péče o nemocné s nevyléčitelnou, život ohrožující nemocí – etická dilemata, se kterými
se u těchto nemocných můžeme nejčastěji setkat a jak je
můžeme dobře ošetřit. Základy komunikace s nemocnými i jejich blízkými, přehled a dostupnost různých forem
paliativní péče v ČR.
MUDr. Kateřina Rusinová
• Co je paliativní medicína a co může nabídnout.
• Etická dilemata v paliativní medicíně, rozbor kazuistik.
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SERVIS
MUDr. Irena Závadová
• Komunikace v paliativní medicíně.
• Jak vypadá umírající pacient.
• Organizace paliativní péče v ČR.

zvláštní pomůcku). Posluchači získají aktuální poznatky
o součinnosti lékařské posudkové služby a ošetřujících lékařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.

48/20 Komunikace s kolegy zdravotníky může být
radost i „noční můra“
Datum: 15. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Program je věnován specifikům zdravotnického oboru
v kontextu pracovní komunikace. Dlouhodobě napjatá
komunikace negativně ovlivňuje atmosféru na pracovišti
a energii potřebnou k optimálnímu pracovnímu výkonu zdravotníků. Odstranění problematických aspektů
v komunikaci s kolegy na zdravotnickém pracovišti může
významně zlepšit životní pocit a uchránit od stresu. Budou zmíněny i konkrétní rady pro různé komunikačně
zátěžové situace.
18/20 Lékaři bez stresu
Datum: 27. 2. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK
cítí ohroženo vyhořením a 34 % již dokonce vykazuje jeho
střední až těžké příznaky? Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii, komunikační schopnosti a přináší dokonce somatické obtíže.
Ovlivňuje nejen naši práci, ale i soukromí.
Co můžeme udělat pro to, aby nás medicína bavila i po
letech? Je možné dělat naši práci bez dlouhodobého stresu?
Jak se dá posilovat musculus gaudius medici? Interaktivní
přednáška nabídne v konkrétních příbězích pohled na
stále více aktuální témata prevence syndromu vyhoření
a podpory osobní odolnosti vůči stresu. Zároveň si odnesete praktické tipy, jak se každý den pozitivně naladit při
naší nelehké práci.
44/20 Modelové situace ze zdravotnického managementu
Datum: 29. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Interaktivní workshop, během kterého proběhne skupinová
diskuse o konkrétních situacích, které lékaři – manažeři ve své
každodenní praxi běžně řeší. Nejprve bude skupina seznámena
se situací (nutnost prosazení nepopulární změny, řešení sporů
a konfliktů podřízených, snížená motivace řízeného týmu, potíže
s delegováním…), pak bude následovat skupinová diskuse.
Situace většinou nemají jedno správné řešení a konfrontace
s názory kolegů, kteří je mohou řešit jinak, je hlavním přínosem programu.
19/20 Léčba bolesti
Datum: 7. 3. 2020
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN
v Motole
• Akutní stavy a jejich léčba.
• Průlomová bolest.
• Problematika opioidů a neuromodulační pumpové systémy.
• Farmakoterapie bolestivých stavů.
• Invazivní metody, neuromostimulační metody.
20/20 Aktuality z posudkové medicíny sociálního
zabezpečení
Datum: 7. 3. 2020
Místo konání: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna
Účastnický poplatek: 800 Kč
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Odborný garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., vedoucí Ústavu
sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK
v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení lékařské posudkové služby okresní správy sociálního
zabezpečení, přednáší posudkové lékařství v Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově medicínskými kritérii posuzování zdravotního stavu v nemocenském a důchodovém pojištění a v nepojistných systémech
sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na
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21/20 Novinky v kardiologii
Datum: 7. 3. 2020
Místo: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Délka: 6 hodin
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
• Akutní kardiologie.
prim. MUDr. Robert Čihák, CSc.
• Diagnostika a léčba dysrytmií.
MUDr. Petr Janský
• Trombkardiologie.
• Antiagregace a antikoagulace.
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
• Diagnostika a léčba srdečního selhání.
doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiodiabetes a onkokardiologie.
22/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 12. 3. 2020
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA,
ÚPMD Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů
tak, aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník měl možnost si své praktické
dovednosti ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač
certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající
se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden
formou workshopu.
23/20 Digitální demence
Přínosy, a především rizika moderních technologií. Společenské dopady aneb jiná generace, též navazující nutné
změny ve výuce mediků a v práci lékařů
Datum: čtvrtek 12. 3. 2020 16.30–18.00
Místo konání: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka odborného programu: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
• Human enhancement.
• Tělesné i duševní vylepšování lidí. Historické ohlédnutí
a proměny ideálu krásy.
• Rizika pro osobní identity i pro kohezi společnosti (ztráta
pestrosti, zvýhodnění „krásných“ lidí na trhu práce, propad těch, kteří nechtějí nebo si nemohou dovolit zákroky
estetické chirurgie).
24/20 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 14. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Lektor: Jan Přeučil
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený
projev. Kurz je úzce zaměřen na otázku správných řečnických dovedností a návyků.
25/20 Pediatrie – donošený novorozenec
Datum: 14. 3. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Marcela Křížová a Bc. Jana Kollarová
Seminář bude zaměřen na aktuální problematiku v oblasti
péče o donošeného novorozence (změny v přístupu k řešení
hyperbilirubinemií, novinky v kojení, komfort novorozence,
péče o hraničně zralého novorozence apod.).
45/20 Postgraduální akademie: V ordinaci praktického lékaře
Datum: 19. 3. 2020,
Místo: Hotel NH Prague City, Mozartova 1, Praha 5
Délka: 9.00–17.20 hod.
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Odborní garanti: MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.,
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MUDr. Hana Skalická, CSc., FESC, MUDr. Luděk Fiala,
Ph.D., MBA, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

MUDr. Šárka Forejtová
• Spondyloartritidy.

26/20 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambulantního specialisty
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., RDG oddělení, Nemocnice Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty
a je zaměřen na problematiku MRI vyšetření v každodenní praxi. Bude se zabývat jak možnostmi a technikami
MRI vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření, tak bude především zaměřen na nejrůznější
patologické stavy, kde je MRI přínosem v diagnostickém postupu.

49/20 Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve zdravotnictví)
Datum: 28. 3. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Pokud si manažeři neuvědomují, že každý člověk, kterého
řídí, je originál se svými jedinečnými pocity, názory a vlastnostmi, nemohou dlouhodobě ve své funkci uspět. A to
platí i ve zdravotnickém managementu. Účastníci semináře
získají informace o svém vlastním osobnostním typu, v další
části programu pak také o všech dalších osobnostních typech, které mohou reprezentovat jejich podřízení. To jim
v jejich manažerské praxi pomůže k lepšímu pochopení
názorů a postojů jejich podřízených a usnadní jim práci
s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci,
postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí.

28/20 Estetická chirurgie
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Estetická chirurgie současnosti.
MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.
• Miniinvazivní výkony v obličeji.
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
• Browlift, fatgrafting obličeje.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Blefaroplastika, operační technika, komplikace.
• Facelifting.
• Rinoplastika.
• Liposukce, druhy, komplikace.
• Augmentace, modelace, redukce prsů.
29/20 Lékaři bez stresu
Datum: 21. 3. 2020
Místo: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Cena zahrnuje veškeré materiály pro osobní studium.
Účastníci navíc obdrží voucher na 1 hodinu individuálního
koučování zcela zdarma.
Odborný garant: MUDr. Pavla Mendlová
Workshop pro maximálně 12 účastníků.
Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK
cítí ohroženo vyhořením a 34 % již dokonce vykazuje jeho
střední až těžké příznaky? Vyhoření přitom významně
zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii, komunikační schopnosti a přináší dokonce somatické
obtíže. Ovlivňuje nejen naši práci, ale i soukromí.
Co máme dělat pro to, aby nás medicína bavila i po letech?
Co můžeme udělat pro sebe, abychom mohli ještě lépe
pomáhat našim pacientům? Jak vypadá mapa štěstí?
Prakticky zaměřený workshop nabídne účastníkům inspiraci, jak čelit syndromu vyhoření, a to na příkladech
ze zahraničí i z jiných oborů. Dostanete prostor dopřát
si chvíli k zastavení a k sebereflexi. V bezpečném prostředí malé skupinky účastníků si můžete přímo vyzkoušet různé techniky pro podporu osobní odolnosti
vůči stresu. Každý bude mít následně možnost rozebrat a doladit svoji konkrétní mapu štěstí na osobním
koučovacím sezení.
2/20 Postgraduální akademie: Novinky v hematologii
Datum: 26. 3. 2020, 13.30–18.40 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Jan Vydra
4/20 Revmatologie pro nerevmatology
Datum: 28. 3. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
MUDr. Heřman Mann
• Vyšetřovací metody v revmatologii.
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
• Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida.
doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
• Systémová onemocnění pojiva.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
• Osteoartróza.
• Dnavá artritida a další krystaly indukovaná onemocnění.

30/20 Dětská gastroenterologie
Datum: 4. 4. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana
Čopová
• Žloutenka jako příznak.
• Neprospívání – jedna z nejzamotanějších diagnóz.
• Není nic jednoduššího než zácpa. Opravdu?
• Když bolí bříško.
43/19 Praktická endokrinologie a obezitologie
Datum: 4. 4. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., ředitelka
Endokrinologickeho ústavu, Národní 8, 116 94 Praha 1
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
• Tyreopatie dospělých a dětí v ordinaci praktického lékaře.
MUDr. Tereza Grimmichová, Ph.D.
• Endokrinologie v kostce – kazuistiky.
doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.
• Hyperandrogenní stavy.
MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D.
• Primární hyperparatyreóza a diferenciální diagnostika
hyperkalcemie.
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
• Obezita v ordinaci praktického lékaře.
RNDr. Michala Vosátková
• Laboratorní vyšetření v endokrinologii – praktické aspekty.
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
• Genetika v endokrinologii – přínos pro praxi.
31/20 Je ve zdravotnictví místo pro pocit štěstí, nebo práce
v něm je důvodem k šílenství?
Datum: čtvrtek 9. 4. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo konání: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka odborného programu: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Co to je štěstí a proč vznikla věda o štěstí, kde ho hledat? Jak
o něm přemýšleli filozofové a jak současní odborníci? O breviářích i moderních knihách rad a doporučení s dovětkem, co
si lze z nich vzít k srdci. O volbě profese a o nespokojenosti:
v roli zdravotníka. Proč není důvod k šílenství, ale ke změně
vlastních postojů.
46/20 Postgraduální akademie: Alergie a imunita
Datum: 16. 4. 2020, 14.00–18.20 hod.
Místo: NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.
32/20 Očkování u dětí
Datum konání: 18. 4. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka konání: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
MUDr. Hana Cabrnochová, Ph.D.
• Očkování nedonošených dětí.
• Novinky v očkování, aktuální situace.
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27/20 Přednemocniční péče
Datum: 18. 4. 2020, 9–15 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK,
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Petr Kolouch, MBA,
prim. MUDr. Ondřej Franěk
Přednášející: ZZS HMP
• Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.
• Poskytování PNP v ČR.
• KPR.
Workshopy:
1. Alternativní zajištění dýchacích cest.
2. KPR.
3. Alternativní aplikace farmak.
4. ZOS.
33/20 Mindfulness-based stress reduction (MBSR)
– pokračování
Datum: 25. 4. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný
program snižování stresu, který vyvinul na konci sedmdesátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské
fakultě univerzity v Massachusetts. Využívá psychologický pojem všímavost (anglicky mindfulness). Cílem
programu je pomoci lidem lépe zvládat stresující podněty
a různé projevy dlouhodobého stresu, jako je úzkost,
deprese a vyčerpání.
Část teoretická (doc. MUDr. Petr Zach, CSc.)
Formou přednášky budou posluchači seznámeni na odborné úrovni s klíčovými anatomicko-fyziologickými
poznatky ohledně fungování mozku, těla a mysli ve stresu.
Tento popis bude doplněn a korelován se současnými
výklady meditace, jógických cviků a dechových cviků,
jak jsou vyučovány v tradičních východních systémech.
Prostor bude ponechán více na otázky a odpovědi účastníků. Předpokládá se základní znalost stavby a funkce
nervového a endokrinního systému člověka.
Část praktická (Mgr. Filip Štys)
V praktické části semináře účastníci vyzkouší cvičení
relevantní k předcházejícímu teoretickému výkladu.
Pod vedením kvalifikovaného lektora MBSR si prohloubí
techniky vedoucí ke snížení stresu a aktivaci nervového
systému. Zároveň si prohloubí uvědomování prožívání
přítomnosti na úrovni tělesných, myšlenkových a emocionálních procesů. Oproti základnímu kurzu bude ponechán

Inzerce

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

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Hledám nástupce, pediatra, do velmi dobře zavedené
ordinace v Liberci. Možnost práce na plný nebo částečný
úvazek (např. při MD), případně převzetí praxe. Kontakt:
pediatrliberec@seznam.cz
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledáme kolegyni/kolegu VPL k dlouhodobé spolupráci. Zpočátku částečný úvazek, během roku 2020 plný úvazek.
Kontakt: lekar@doktorvpraze.cz, 602 313 699
NZZ psychiatrie nabízí příležitost pro lékaře psychiatry.
Zajištění konzil. péče v DS, AC a ÚSP (1–2×/měs.), Praha
a Stč. kraj. Časově nenáročné, vhodné i pro lékaře na MD
nebo v důchodu. Servis zajištěn, velmi slušný přivýdělek.
Kontakt: 608 052 214
Do gynekologické ordinace v Praze 5 u Anděla (Poliklinika Kartouzská) hledám lékařku/lékaře na 0,2 úvazku
a případný zástup. Kontakt: 724 022 702. Bližší osobně
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledáme kolegyni/kolegu VPL k dlouhodobé spolupráci. Zpočátku částečný úvazek, během roku 2020 plný úvazek.
Kontakt: lekar@doktorvpraze.cz, 602 313 699
Přijmu alergologa-klinického imunologa – lze i v předatestační přípravě (máme akreditaci I. typu) i penzijním
věku do ambulancí v Praze 6-Petřinách. Práce v týmu –
nadstandardní plat, bonusy, ubytování možné. Kontakt:
602 275 113, rakosnik@uvn.cz
Hledám lékaře do DS u Štemberka (Olomoucko). Mzda
950 Kč/čistého/hod., úvazek 6/h týdně, pracovní doba
dle domluvy. Odborný dohled zajištěn. Práce vhodná i pro lékaře na MD nebo pro aktivního důchod-
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větší prostor na otázky a odpovědi účastníků. Účastníci
obdrží pracovní sešit a audio nahrávky, aby mohli MBSR
používat i po skončení kurzu.
34/20 Pedooftalmologie
Datum: 25. 4. 2020
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Krásný
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o dětskou problematiku v očním lékařství a bude zaměřen především na
doporučené postupy a diferenciální diagnostiku. Doplňuje
a aktualizuje příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství,
čímž slouží k předatestačnímu školení. Zároveň splňuje
podmínku pro zájemce ze styčných oborů.
• Léčba očních zánětů v dětství.
• Dětské uveitidy.
• Systémové choroby včetně alergie a oko.
• Dětská oční onkologie.
Součástí kurzu bude možnost pro zúčastněné stáhnout tyto
okruhy z úložiště.
35/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické praxi
Datum: 25. 4. 2020
Místo: Brno, NCO NZO
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra
infekčních nemocí IPVZ
Lektoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., prim. MUDr. Marek
Štefan, MBA
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku.
Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem nejčastěji
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické rezistence.
36/20 Imunologie pro pediatry
Datum: 16. 5. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., Ústav
imunologie 2. LF a FN v Motole
ce. Nástup 2/2020. Kontakt: Mgr. Ladislav Eigner,
608 763 664
Hledám lékaře do domova seniorů u Nepomuku
(Plzeňsko). Mzda 950 Kč/čistého/hod., úvazek 3 hodiny týdně (po zapracování možné navýšení), pracovní
doba dle domluvy a dohody. Odborný dohled zajištěn.
Nástup 2/2020. Kontakt: MUDr. Ladislava Buková,
774 729 722
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu
(nebo 2× 0,5 dne). Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru dermatovenerologie. CV prosím na
email: pekate@seznam.cz, 603 804 496
Psychiatrie Hlinsko s.r.o., zavedená ambulance, hledá
psychiatra s atestací/licencí na 1–2 dny v týdnu, později i více. Vše na osobní domluvě. Kontakt: dr.mala.
jana@unet.cz, 603 454 923
Do našeho přátelského kolektivu privátního ambulantního zařízení otorinolaryngologie a foniatrie
v Praze 10 hledáme kolegu/kolegyni. Důležité jsou pro
nás dobré mezilidské vztahy a chuť se rozvíjet.
Vše ostatní je na dohodě. Kontakt: 605 787 269,
orlvpraze10@seznam.cz
Pro naše ResTrial kliniky v Praze 4-Modřanech
a v Praze 8-Bohnicích hledáme lékaře a lékařky
na provádění břišní sonografie. Možný je i krátký úvazek, včetně jednotlivých pracovních dnů
nebo půldnů dle vašich potřeb. Používáme ultrazvukové přístroje Toshiba Xario 200 a Toshiba
Xario 100. Nabízíme výhodné mzdové podmínky,
moderní a příjemné pracovní prostředí. Kontakt:
724 350 588, Silvie Rážová
Kardiologická ambulance vybavená kvalitními přístroji přijme lékaře se zájmem o klinickou kardiologii,
echokardiografii, zátěžové testy i kardiovaskulární
rehabilitaci. Příjemný kolektiv, prac. doba dle dohody,
zaměstnanecké výhody, P-9. Kontakt: 603 324 249
Přijmeme praktického lékaře pro dospělé s atestací,
ev. s dokončeným kmenem na DPP, práce 1–2× týdně.
Moderně vybavená, akreditovaná ordinace v centru
Prahy, přátelský kolektiv. Od 1/2020 nebo i později.
Kontakt: ludvikova@medicina-centrum.cz
Hledám lékaře/lékařku do nadstandardně vybavené
akreditované ordinace VPL ve Zdicích (okr. Beroun,
20 min po D5 do Prahy). Vhodné pro atestované VPL
nebo po kmeni. Možný i částečný úvazek. Platové podmínky dohodou. Kontakt: mudr.ilavska@gmail.com

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

Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA,
ÚPMD Praha 4 - Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak,
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom,
že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy
na oddělení RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou
workshopu.
39/20 Prevence funkčních poruch pohybového ústrojí
Datum: 30. 5. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
V případě bolestivých stavů pohybového ústrojí hrají
roli endogenní faktory (držení těla, vývojová kineziologie, hluboký svalový stabilizační systém, hypermobilita
a dysbalance svalové) a exogenní faktory (zevní prostředí,
např. sedavý způsob života). Správná funkční diagnostika
a edukace pacienta přispívá k prevenci recidiv bolestivých
stavů. I když zaručená „kuchařka“ a cvik „vyprosťovák“
nemohou být pro každého univerzální. Kromě edukace
správných pohybových návyků je třeba provádět individuální analýzu postury a pohybových programů. Kurz
je určen k individuální analýze funkčních bolestivých
stavů hybné soustavy.

38/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 28. 5. 2020
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4 - Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč

40/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické praxi
Datum: 30. 5. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra
infekčních nemocí IPVZ
Lektoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., prim. MUDr. Marek
Štefan, MBA
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku.
Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem nejčastěji
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické rezistence.

Do ordinace VPL 40 min. po dálnici D1 od Prahy v nádherné krajině Posázaví hledáme lékaře nebo lékařku,
možno i absolventa (případně na MD) na 2 dny v týdnu (čtvrtek a pátek). Možnost získání praxe v ordinaci
a vedení k atestaci ze všeobecného lékařství. Nabízíme
zajímavou práci v příjemném prostředí moderně vybavené ordinace a velmi dobré platové ohodnocení.
Nástup 1/2020. Kontakt: 608 763 664
Zavedená neurologická ambulance v Praze 4, Michnova 1622/4, hledá rehabilitačního lékaře na částečný úvazek nebo na DPP. Nabízíme zajímavé finanční
ohodnocení, úvazek dle dohody. Kontakt: 602 685 530,
harmonie@harmoniepraha.cz
Hledáme kolegu VPL do zavedené ordinace praktika
u Orlické přehrady (18 km Sedlčany, 30 km Příbram).
Jsme rodinné akreditované zdravotnické zařízení
provozované lékaři, které poskytuje primární péči na
venkově. Nabízíme mzdu 60 000 Kč netto/měsíčně při
25 hod. týdně (zkrácený úvazek možný), možnost nastavit si ordinační dobu podle vašeho uvážení, 4denní
pracovní týden, hrazené kongresy a vzdělávací akce,
uvolnění na povinné stáže, práci vhodnou pro lékaře
i z jiných oborů (zajistíme odborný dohled a školitele v rámci přípravy k atestaci), moderní a vybavenou
ordinaci (CRP, INR, EKG, holter), samostatnou práci
v ordinaci s možností konzultace diferenciálnědiagnostické rozvahy s konziliáři z různých specializačních oborů. Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Eigner,
ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Do akreditované ordinace 10 km od Jihlavy přijmeme
VPL na jakýkoliv úvazek. Plat ve zkušební době 65 000 Kč,
po zkušební době 70 000 Kč + odměny (až 10 000 Kč).
Nadstandardně vybavená ordinace. Výhledově možnost převzetí praxe. Kontakt: 728 455 933
Hledám lékaře/ku do soukromé ordinace praktického
lékaře v Brně. Nástup 1.1.2020. Ideálně s atestací VPL
nebo po kmeni. Možné denně 6 hodin ordinace nebo
částečný úvazek některé dny v týdnu. Platové podmínky dohodneme osobně. Kontakt: praktikvpl@
seznam.cz, 602 770 740
Do endokrinologické ordinace v Jablonci nad Nisou
hledáme atestovaného endokrinologa minimálně na
2 dny v týdnu, popř. přijmeme atestovaného internistu se zájmem o endokrinologii. Kontakt: v.prejzek@
seznam.cz
Přijmeme lékaře do zavedené dermatovenerologické
ambulance v Rumburku. Nabízíme plat min. 50 000 Kč

čistého dle výkonnosti ordinace za plný úvazek, 5 týdnů dovolené, sick days. Zavedení nehrazených korektivních a estetických výkonů vítáno, veškerý zisk
připadne lékaři. V ordinaci zkušená sestra. Široká
spádová oblast. Možný i zkrácený úvazek. Kontakt:
v.prejzek@seznam.cz
Přijmeme VPL pro děti a dorost do ordinace v Praze. Mzdové ohodnocení 50 000 Kč/netto/měsíčně
při úvazku 30 hodin týdně, plný nebo částečný úvazek (2–3 dny v týdnu), ordinační hodiny dle potřeby.
Ordinace vybavená kvalitními přístroji (CRP, EKG,
streptest), 5 týdnů dovolené, podpora dalšího vzdělávání, spolupráce na chodu ordinace a minimum administrativy, vhodné i pro lékaře v předatestační přípravě
– odborný dozor zajištěn, možnost placeného i neplaceného předatestačního volna. Nástup začátkem roku
2020. Zásady Všeobecného lékaře a další informace
naleznete zde: www.vseobecnylekar.cz. Kontakt:
608 763 664, ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz
Hledáme praktického lékaře do ordinace blízko Čáslavi. Plný úvazek, 65 000 Kč netto/měsíčně. Termín
nástupu 1/2020. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz; 608 763 664
Hledáme všeobecného praktického lékaře (atestovaného nebo v přípravě na atestaci), který rozšíří tým
našich lékařů a bude působit v ordinaci v Chebu (vybavené přístroji EKG, CRP, INR). Nabízíme 60 000 Kč
netto/měsíčně při plném úvazku (30 ord. hodin týdně). Možno nastoupit i na částečný úvazek, ord. hodiny
přizpůsobíme vašim přáním a požadavkům. Kontakt:
ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Pro nadstandardně vybavenou ordinaci hledáme kolegu VPL do ordinace v Kaplici a v okolí Českých Budějovic. Přátelské prostředí, flexibilní pracovní doba, plný/
zkrácený úvazek (při 30 hod. týdně pro atestovaného
VLP 70 000 Kč netto/měsíčně, pro lékaře L2 60 000 Kč
netto/měsíčně, pro lékaře L1 35 000 Kč netto/měsíčně). Uvolnění při účasti na školeních, kurzech a v dalším vzdělávání. Nástup dohodou. Kontakt: ladislav.
eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Hledáme kolegu VPL do nadstandardně vybavených
ordinací v dojezdové vzdálenosti do 20 minut od Uherského Hradiště. Přátelské prostředí, flexibilní pracovní doba, při plném úvazku 30 hod. týdně 70 000 Kč
netto/měsíčně. Uvolnění při účasti na školeních, kurzech a dalším vzdělávání. Nástup dohodou. Těšíme se
na spolupráci. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
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SERVIS
Do zavedené ordinace praktického lékaře v Břeclavi přijmu lékaře na úvazek dle domluvy za velmi dobrých podmínek. Kontakt: praktikbreclav@centrum.cz
Přijmeme lékaře/lékařku do ordinace praktického lékaře
ve Znojmě na HPP nebo VPP. Atestace není nutnou podmínkou. Kontakt: vladan.zivkovic@seznam.cz
Přijmu atestovanou lékařku na částečný úvazek do zavedené
gynekologické ambulance v Hradci Králové. Nabízím výhodné podmínky. Kontakt: 608 800 291
Do diabetologické ambulance Kladno hledám lékaře/lékařku na 1–2 dny v týdnu. Dobré finanční podmínky, přátelský kolektiv, výborná dostupnost z Prahy, možnost zajištění
podnájmu. Požaduji atestaci v interním oboru, člen ČLK.
Kontakt: dianek@email.cz
Hledám kolegu VPL do venkovské ordinace 10 km od Uh.
Hradiště, 25 km od Zlína. Krásné prostředí, milí lidé, akredit.
ordinace, školitel, vhodné i pro lékaře po zákl. kmeni. Odměna lékař L2 55 000 Kč/měs., L3 70 000 Kč/měs. čistého.
Kontakt: 778 088 776, praktik.uh@gmail.com
Přijmeme zdravotní sestru do rozšiřujícího se týmu, se
zaměřením na gynekologii a estetickou medicínu. Dobré
finanční ohodnocení a možnost dalšího vzdělávání a růstu.
www.markin.cz. Kontakt: Michal Kindl, 737 545 986
Do akreditované ordinace VPL (Poliklinika Hůrka) hledáme kolegyni/kolegu VPL k dlouhodobé spolupráci
(3–6 měsíců). Kontakt: 602 650 312, info@genecare.cz
Hledám lékaře oftalmologa (atestace není podmínkou,
možno i důchodce) do soukromé oční ordinace v Praze 8,
Poliklinika Mazurská, pro občasný zástup a odpolední ordinace. Platové podmínky dohodou. Kontakt: 777 560 412,
mudr.jana.kalendova@ocicka.cz
Přijmeme kolegu internistu se zájmem o angiologii a lipidologii pro rozvíjející se pracoviště prevence aterosklerózy.
Ambulantní pracoviště, jednosměnný provoz, u metra, Praha 6. Dobré platové podmínky, podpora dalšího profesního
rozvoje. Kontakt: nefro@volny.cz, 604 89 80 43
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledáme
kolegyni/kolegu VPL k dlouhodobé spolupráci. Zpočátku
částečný úvazek, během roku 2020 plný úvazek. Kontakt:
lekar@doktorvpraze.cz, 602 313 699
Nabízím částečný úvazek 0,2–0,5 v oční ambulanci v okrese Brno-venkov, zajímavé finanční hodnocení. Kontakt:
736 644 562
NZZ Psychiatrie Praha hledá psychiatra s atestací či po
základním kmeni na plný nebo i zkrácený úvazek. Poskytujeme rozšířenou psychiatrickou péči a rovněž psychodiagnostiku a ind. i skup. psychoterapie hrazené ZP. Kontakt:
info@psychiatrie-praha.cz, 604 864 834
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé,
i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat 600 Kč
za hodinu. Místo vykonávání: v Liberci a okolí. Kontakt:
info@medling.cz
Přijmu atestovaného lékaře na jakýkoliv úvazek do oční ambulance v Opavě. Prodej praxe rovněž možný. Byt k dispozici.
Kontakt: vasak@opavamedica.cz
Do akreditované ordinace praktického lékaře (Poliklinika
Barrandov) hledáme lékaře/lékařku (i před atestací) na částečný úvazek (ideální čtvrtek a pátek). Atraktivní finanční
podmínky. Praha-Barrandov. Kontakt: info@genecare.cz,
602 650 312
Hledám fyzioterapeuta na pracoviště v Praze 4, nabízím
odpovídající finanční ocenění, příjemný kolektiv, podporu
ve vzdělávání. Kontakt: 737 208 263, zuzana.lapkova@
gmail.com
Akreditované pracoviště praktického lékaře Praha 5 hledá
na 2–3 dny v týdnu lékaře. Kontakt: 603 585 081
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou
ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo 2× 0,5 dne).
Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru dermatovenerologie. CV prosím na email: pekate@seznam.cz.
Kontakt: 603 804 496
Přijmeme zdravotní sestru do urologické ambulance
v Praze 4. Kontakt: 777 921 895, info@igormilek.cz
Do psychiatrické ambulance v Praze 6 Břevnov hledám
psychiatra na 1/2 den či 1 den v týdnu, alespoň s kmenem.
Výhodné finanční podmínky, individuální domluva, vstřícné
jednání. Kontakt: ordinace@medmarou.cz, 733 786 071
Přijmeme alergologa, ev. pneumologa do zavedené ambulance na plný či částečný úvazek, Praha 6, Dejvická. Příspěvek na bydlení. Dobré finanční podmínky, přátelský kolektiv.
Kontakt: 608 517 792, shaker.y@seznam.cz
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledáme
kolegyni/kolegu s atestací z VPL k dlouhodobé spolupráci.
Zpočátku částečný úvazek, během roku 2020 plný úvazek.
Kontakt: lekar@doktorvpraze.cz, 602 313 699
Hledám lékařku do gynekologické ambulance v Praze 4
(metro Budějovická) na několik hodin týdně (odpoledne/
dopoledne). Mladý kolektiv, nadstandardní ohodnocení.
Atestace není podmínkou. Těším se na váš e-mail. Kontakt:
MUDr. Hana Hrbáčková, hrbackova@gynfleur.cz
Přijmeme všeobecného praktického lékaře/ku atestovaného v oboru VPL do soukromé ordinace v Praze 2 na zástup
1–2 dny v týdnu. Kontakt: r.paroubkova@volny.cz
Nabízím částečný úvazek (počet hodin na domluvě) nebo
práce na dohodu, s dobrým ohodnocením pro lékaře v přípravě nebo s atestací v oboru oftalmologie. Vhodné pro
lékařky na MD nebo v důchodu. Oční ambulance v Libereckém kraji. Kontakt: 776 291 103
Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava hledá lékaře
do výjezdové skupiny RLP. Náplní práce je poskytování
přednemocniční péče v důlních i povrchových pracovištích
OKD. Požadujeme specializovanou způsobilost v základním
oboru, nejlépe urgentní medicína, ARO, interna, chirurgie,
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praktické lékařství, a zejména zkušenost ze ZZS/ARO/JIP!
Odměna na DPČ 500 Kč/h. Nástup možný po několikadenním vstupním kurzu báňského záchranáře. Další informace
poskytne vedoucí lékař dr. Ondřej Kuchyňa, 606 043 521,
kuchyna@hbzs-ov.cz, nebo sekretariát 596 258 230, sekretar@hbzs-ov.cz
Do zavedené oční ordinace v Novém Boru a Varnsdorfu hledáme lékaře/ku. Vhodné také pro důchodce nebo lékařky na
MD. Výše úvazku dle domluvy, flexibilní pracovní doba. Kontakt: 737 991 444, ocni.novybor@seznam.cz
Do alergologické ambulance v Praze přijmeme lékaře/ku
na plný nebo částečný úvazek. Jsme pracoviště s akreditací
pro obor alergologie a klinická imunologie – vlastní specializovaný výcvik. Nabízíme nadstandardní platové podmínky.
Své životopisy zasílejte na: setinova@immunia.org
Do rodinné, akreditované ordinace VPL v Praze 4 hledám
k dlouhodobé spolupráci kolegyni/kolegu. Zpočátku kratší
úvazek, během roku 2020 hlavní pracovní poměr. Nástup dle
dohody. Kontakt: 602 313 699, lekar@doktorvpraze.cz
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře či
magistry na tyto pozice: anesteziolog, internista, radiolog a ústavní hygienik. Nabízíme zázemí stabilní
společnosti s tradicí, zajímavé benefity. Možnost práce
na zkrácený úvazek. Kontakt: personalni@upmd.eu,
296 511 240/800
Pro nadstandardně vybavenou ordinaci hledáme kolegu
do ordinace VPL v malebném podkrkonošském městečku Dvůr Králové nad Labem. Zajistíme vám přátelské pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, milou
a ochotnou sestřičku, maximální podporu týkající se
administrativy, 5 týdnů dovolené (možnost rekreace ve
firemním ubytovacím zařízení), 3 dny zdravotního volna
a účast zaměstnavatele na školeních, kurzech a v dalším
vzdělávání. Nástup 1.2.2020, plný úvazek 5 dní v týdnu
(úprava pracovní doby možná dle dohody), mzda 65 000 Kč
čistého měsíčně. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Do dobře zavedené 30 let fungující ordinace ve Štramberku
(30 km od Ostravy) hledáme praktického lékaře pro dospělé. Soukromá praxe je vedena jako s. r. o., možnost budoucího
odkupu. Kontakt: 603 844 122
Kardiologická ordinace blízko Praze hledá kardiologa se
znalostí echokardiografie s atestací, ev. i v přípravě, na plný
i částečný úvazek. Dobrá dostupnost z Prahy, nadstandardní
platové podmínky. Kontakt: kardioberoun@seznam.cz
Hledám praktického lékaře do ordinace VPL v Benátkách
nad Jizerou jako dlouhodobý zástup za mateřskou a rodičovskou pro pokračování dobře fungující ordinace a 1× týdně
i pro malý domov seniorů. Kontakt: 776 252 848, mikmentova@centrum.cz
Do zavedené ordinace v Českých Budějovicích hledáme
VPL. Nástup dle dohody. Vhodné i pro lékaře v předatestační přípravě s ukončeným základním kmenem. Kontakt:
lekarpraktic@seznam.cz, 775 572 249
Městská nemocnice v Odrách přijme lékaře na oddělení
interna a následná péče. Požadujeme: • specializovanou
způsobilost v oboru vnitřního lékařství, případně odbornou
způsobilost • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost.
Nabízíme: • práci na akreditovaném pracovišti v oboru
vnitřní lékařství a gastroenterologie • platové podmínky
dle odborné způsobilosti a délky praxe • 5 týdnů dovolené
• náborový příspěvek • dobré pracovní podmínky a vstřícný kolektiv pracovníků • zaměstnanecké benefity – penzijní připojištění, stravování, mobil • možnost dalšího
vzdělávání a odborného růstu • možnost přednostního
přidělení městského bytu • nástup možný ihned nebo
dle dohody • vhodné i pro absolventa nebo lékaře v přípravě PL pro dospělé. Kontakt: prim. MUDr. Mildnerová,
556 778 100, ludmila.mildnerova@nemocniceodry.cz,
www.nemocniceodry.cz
Městská nemocnice v Odrách přijme VŠ vzdělaného zdravotnického pracovníka v laboratorních metodách s perspektivou pozice vedoucí laboratoře klinické biochemie
a hematologie. Požadujeme: • atestaci v oboru klinická biochemie nebo zařazení do specializační přípravy • zdravotní
způsobilost a trestní bezúhonnost. Nabízíme: • práci na plný
úvazek v moderně vybavené laboratoři splňující podmínky
Auditu II NASKL • platové podmínky dle odborné způsobilosti a délky praxe • 5 týdnů dovolené • náborový příspěvek
• dobré pracovní podmínky a vstřícný kolektiv pracovníků •
zaměstnanecké benefity – penzijní připojištění, stravování,
mobil • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu •
možnost přednostního přidělení městského bytu • nástup
možný ihned nebo dle dohody. Kontakt: RNDr. Dvorská,
556778174, 732438462, eva.dvorska@nemocniceodry.
cz, www.nemocniceodry.cz
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme lékaře do
Ústavu imunologie a mikrobiologie. Nástup ihned nebo
dohodou. Kontakt: MUDr. Josef Krupička, Josef.Krupicka@vfn.cz. Celý inzerát na www.vfn.cz
Do akreditované, plně vybavené ordinace VPL v Praze 4
hledám na 1–2 dny lékaře nekuřáka s atestací z PL nebo
ukončeným kmenem. Lidský přístup, výborná sestřička, PC
Doktor. Vhodné pro maminky na MD. Nabídky prosím s CV
na e-mail: mkralova73@seznam.cz
Hledáme neurologa/žku pro práci v ambul. provozu bez
nočních služeb. Brno, milý kolektiv, služební auto, lze i zkrácený úvazek. Možnost služebního bytu až 4+kk. Znalost
EMG, EEG či sono výhodou. Nástup v I. pol. 2020. Kontakt:
brnoneurologie@email.cz
Přijmeme urologa na Urologické oddělení ÚVN. Požadujeme: spec. způsobilost v oboru urologie, schopnost týmové
práce. Nabízíme: práci v moderním akredit. zdravotnickém
zařízení, podporu profesního rozvoje, dobré platové podmínky, ubytování pro mimopražské a další zaměstnanecké
benefity (více informací na webu kariera.uvn.cz). Nástup
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možný po dohodě. Kontakt pro zasílání žádostí a životopisů:
Monika Gregorová, DiS., 973 203 602, monika.gregorova@uvn.cz
Poliklinika Prosek a.s., Praha 9, hledá lékaře na částečný
úvazek (specializační způsobilost: interna, PL, chirurgie,
ortopedie, geriatrie, rehabilitace nebo neurologie) na lůžkovou následnou péči s rehabilitací. Výše úvazku a nástup
dle dohody. Rodinné prostředí, fajn kolektiv a kromě benefitů i možnost ubytování. Žádný věk není překážkou.
Kontakt: paní Prchalová, personální odd., 266 010 106,
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz
Do ordinace VPL v Praze 6 přijmu ihned lékaře/ku na 1–2
dny v týdnu (4–6 h). Kontakt: 775 054 300, pastrnakova@
upsl.cz
Přijmu lékaře do kožní ambulance v KT. Úvazek dle domluvy. Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů vč.
estetiky. Výborné fin. ohodn. Možno i před atestací. Jsme
akreditované vzděl. pracoviště v oboru dermatovenerologie. Ubytování zajistím. Kontakt: 737 441 365
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1, přijme
lékaře s atestací v oborech interna, chirurgie a ORL.
Nástup a výše úvazku dle dohody. Nabízíme zavedenou
a moderně vybavenou ordinaci v centru Prahy, přátelský
kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své CV
prosím zasílejte na e-mail: d.studena@prahamp.cz,
222 924 214
Do zavedené akreditované ordinace VPL na Uherskohradišťsku hledám kolegu/kolegyni k dlouhodobé spolupráci.
Atestace z oboru VPL není podmínkou. Úvazek dle dohody.
Kontakt: 604 586 482, SMS
Přijmeme gynekologa do zavedené soukromé ambulance
v Praze 4. Flexibilní pracovní doba, minimum administrativy při práci, možnost podílu na zisku (70 %). Nástup možný
ihned. V případě zájmu své životopisy zasílejte na e-mail:
774387775@seznam.cz
Do rodinné, akreditované ordinace VPL v Praze 4 hledám
k dlouhodobé spolupráci kolegyni/kolegu. Zpočátku kratší
úvazek, během roku 2020 hlavní pracovní poměr. Nástup dle
dohody. Kontakt: 602 313 699, lekar@doktorvpraze.cz
Do ordinace nedaleko Hodonína a Kyjova (dojezd do
15 minut) hledáme praktického lékaře. Práce je vhodná
i pro kolegy/ně v předatestační přípravě a pro lékaře z jiných oborů (ARO, interní apod.) – odborný dohled bude
zajištěn. Odměna pro lékaře atestované v oboru VPL
při plném úvazku 65 000 Kč netto/měsíčně. Kontakt:
608 763 664
Psychiatrická léčebna Lnáře, akreditované pracoviště,
hledá lékaře, příp. absolventa LF se zájmem o obor psychiatrie. Nabízíme byt 2+1 přímo v areálu léčebny, dobré
pracovní podmínky, nadstandardní platové ohodnocení,
příjemné pracovní prostředí v malém kolektivu. Možnost
odborného růstu. Při stabilizační dohodě významný podíl
na nákladech na vzdělávání. Kontakt: 383 495 101, prim.
MUDr. Jana Zahradníková, 605 164 841, sekretariat@
pllnare.cz
Nemocnice Na Františku, Praha 1, přijme: • lékaře se spec.
způsobilostí RDG, • lékaře se spec. způsobilostí psychiatrie, úv. 0,2. Informace: Yvona Vlčková, odd. PaM. Kontakt:
222 801 370, vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz
Do zavedené oční ambulance v Českých Budějovicích
hledáme očního lékaře na zkrácený úvazek, vhodné i jako
přivýdělek při mateřské dovolené či důchodu. Kontakt:
MUDr. Ivana Tesařová, 602 495 225
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme lékaře na
Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze. Nástup ihned nebo dohodou. Kontakt:
Martina Ondřichová, martina.ondrichova@vfn.cz.
Celý inzerát na www.vfn.cz
Akreditovaná ordinace pro PL a psychosomatiku nabízí místo rezidenta nebo malý částečný úvazek. Kontakt:
777 228 710, Chytilova.ordinace@seznam.cz
Do zavedené ordinace VPL v Poliklinice Modřany hledáme lékaře/lékařku na plný nebo i na částečný úvazek.
Jedná se o plně vybavenou ordinaci. Ordinační hodiny je
možno domluvit dle požadavku lékaře, vhodné i pro absolventy. Nadstandardní platové ohodnocení v rozmezí
70–100 000 Kč dle typu úvazku. Samostatné pracoviště se
zkušenou sestrou. Kontakt: 731 421 779, medicaloffices@
seznam.cz
Jsem atestovaná internistka a provozuji ordinaci v menší
obci v oblasti Blanenska (dojezdová vzdálenost od Brna
cca 30 minut). Chybí mi rok do atestace v oboru VPL
a z tohoto důvodu k sobě neodkladně hledám milého
a zodpovědného kolegu či kolegyni pro odborný dohled.
Nabízím odměnu 6000 Kč čistého měsíčně. Velice děkuji
za Vaše nabídky. Kontakt: praktickylekar001@gmail.
com, 608 020 067
Zajímá vás přírodní a psychosomatická medicína? Do
naší nově otevřené ordinace v Praze 3 přijmeme na částečný úvazek praktického lékaře otevřeného i netradičním
způsobům léčby (pozice je vhodná i pro uchazeče v předatestační přípravě). Odborný dozor/dohled je pro vás již
zajištěn. Ordinace neposkytuje závodní péči. Vybavení:
EKG, CRP, TK holter. Pracovní doba a odměna dle dohody.
Těšíme se na spolupráci. Kontakt: 608 763 664
Hledáme lékaře do domova seniorů v Kutné Hoře. Mzda
950 Kč netto/hod., úvazek 10 hod./týdně (rozdělený do
2 dnů), pracovní doba dle domluvy. Pozice vhodná pro
lékaře z různých oborů (ARO, interní, VPL) – odborný dohled je zajištěn. Kontakt: 608 763 664
Do ordinace v okolí Kladna (dojezd do 15 minut) hledáme praktického lékaře. Práce je vhodná i pro kolegy/ně
v předatestační přípravě a pro lékaře/lékařky z jiných
oborů (ARO, interní apod.) – odborný dozor/dohled

bude zajištěn. Odměna pro lékaře atestované v oboru
VPL při plném úvazku 65 000 Kč netto/měsíčně. Kontakt: 608 763 664
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z. přijme lékaře pro Kliniku urologie
a robotické chirurgie. Nabízíme: • perspektivní práci
v největší nemocnici v kraji na moderní klinice vybavené nejmodernějšími technologiemi • kompletní
spektrum urologických diagnóz • komplexní přístup
při stanovování dg. s využitím moderních dg. metod
v návaznosti na plně vybavenou nemocnici III. typu •
plně akreditované pracoviště, včetně uroonkologie •
práce ve školicím centru robotické chirurgie s možností
získání robotické edukace • aktivní podpora vzdělávání
(umožnění předatestační přípravy bez nutnosti závazku
a plná úhrada předatestačních kurzů, stáží apod., přímá
vazba na svého školitele s přesným plánem rozvoje, aktivní podpora získání jednotlivých stupňů vzdělání v co
nejkratším možném termínu – kmen, atestace či následně nadstavbové atestace) • aktivní podpora vědecké
činnosti (podpora publikační činnosti, podpora aktivní
účasti na vědeckých kongresech, podpora eventuálního
Ph.D. studia) • stabilizační příspěvek • odpovídající finanční ohodnocení • 5 týdnů dovolené • příspěvek na
penzijní připojištění • příspěvek na dovolenou, stravování • další zaměstnanecké výhody. Požadujeme: • skutečný zájem o obor, komunikační schopnosti, uživatelskou znalost PC, schopnost samostatné i týmové práce.
Očekáváme: • zaujetí, entuziasmus, zájem o další vzdělávání a osobní odborný rozvoj. Kontakt: 477 117 952,
martina.placatova@kzcr.eu
Do zavedené ordinace v Milevsku přijmeme VPL.
Nabízíme plat 55–80 000 Kč. Nástup podle dohody. Zajistíme ubytování. Kontakt: lekarpraktic@seznam.cz,
775 572 249
Do akreditovaného pracoviště v Kladně hledáme lékaře/
lékařku VPL na dlouhodobý zástup nebo zkrácený úvazek
ve dnech ČT a PÁ (dle domluvy i více dní). Vhodné i pro
lékaře před atestací. Jedná se o zavedenou ordinaci se zkušeným lékařem. Atraktivní finanční ohodnocení. Kontakt:
info@genecare.cz, 602 650 312
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme lékaře na
Kliniku adiktologie. Nástup ihned nebo dohodou. Kontakt: prim. MUDr. Petr Popov, Petr.Popov@vfn.cz. Celý
inzerát na www.vfn.cz
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme lékaře JIRP na
Kliniku dětského a dorostového lékařství. Nástup dohodou.
Kontakt: MUDr. Pavel Srnský, Pavel.Srnsky@vfn.cz. Celý
inzerát na www.vfn.cz

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Teleradiologie – radiolog s 10letou praxí v oboru (atestace
ČR, Edir), popisuji rtg, CT, MR. Podmínky dohodou. Kontakt: teleradiologie@seznam.cz
Přijmu místo v gynekologické ambulanci bez požadavku atestace. Dobrá znalost UZ diagnostiky a fetální
medicíny, klinické zkušenosti. Morava, Vysočina. Kontakt:
winsun@seznam.cz
Lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie hledá práci do oční ambulance v Praze-západ,
Kladno, Beroun. Jen seriózní a konkrétní nabídky práce.
Kontakt: ocniprace@seznam.cz
Renomované centrum reprodukční medicíny v Bavorsku (Deggendorf/východní Bavorsko) hledá v nejbližším
možném termínu gynekoložku/gynekologa se zájmem
o zaměření na reprodukční medicínu. Kontakt: Dr. med.
Hans Joachim Krois, Stadtfeldstr. 50, 94469 Deggendorf,
dr.kroiss@ivf-bayern.de
Praktická lékařka středního věku s dlouholetou praxí, atestací a licencí převezme praxi praktického lékaře
v Praze a okolí do 30 minut od Prahy, kvalitně se postarám
o vaše pacienty, seriózní a rychlé jednání. Kontakt: prahapraktik@seznam.cz
Malý kolektiv praktických lékařů v Chlumci nad Cidlinou
by rád přivítal kolegu/kolegyni do trvalého pracovního
poměru. Od r. 2020 budeme mít akreditaci na zákl. kmen
i specializovaný výcvik v oboru VPL. Nejsme řetězec. Kontakt: drchlumec@seznam.cz
Hledáme lékaře do ordinace VPL Zábřeh na částečný/plný
úvazek. Práce vhodná pro absolventy, lékaře na MD nebo
v důchodu. Možnost dokončení atestace v oboru, podpora
vzdělávání. Nástup možný ihned. Kontakt: 728 583 608,
ordinace.zabreh@seznam.cz
Do ordinace VPL v Praze 4 přijmu na 1–2 dny lékaře na zástup za MD. Ordinace je akreditovaná, moderně vybavená.
Vhodné i pro absolventy či pro lékařky na MD, zaškolím. Finance dle dohody. Nástup dle dohody. Kontakt: 602 237 901,
e.salingerova@gmail.com
Hledáme kolegy fyzioterapeuty, rehabilitační pracovníky. Ordinace v Praze vybavené, vlastní bazén v budově,
včetně parkování, forma spolupráce záleží na vzájemné
domluvě. Mgr. Vlček. Kontakt: 777 201 210, info@cepsymed.cz, www.cepsymed.cz

ORDINACE, PRAXE

Prodám ordinaci VPL v Brně na menší poliklinice. ZP:
111, 201, 205, 207, 211. Velká perspektiva růstu (v okolí se
neustále staví). Ideální termín předání 1–2Q/2020 či dle
domluvy. Kontakt: vpl.brno@seznam.cz
Prodám výhodně malou praxi PLDD ve Veselí nad Lužnicí, včetně zařízení, OSVČ. Kontakt: mudr.mikulasova@
seznam.cz
Prodám zavedenou ortopedickou ordinaci v Opavě. Kontakt: 724 177 061
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Prodám výhodně nebo výhodně zaměstnám lékaře do dobře zavedené ordinace PLDD v Brně. Nástup možný 7/2020.
Kontakt po 18. hodině. Kontakt: 606 581 514
Zavedená, dobře vedená a dobře organizovaná samostatná
praxe všeobecného lékařství, zaměřená na služby praktického lékaře a interní medicínu k předání 2019/2020 v Bavorsku, oblast Bamberg/Lichtenfels/Coburg. 12kanálové
klidové EKG se sacím systémem, 24h. dlouhodobé měření
krevního tlaku, 24h. měření EKG, ultrazvuková sonda
3,5 konvexní pro vyšetření dutiny břišní a 7,5 lineární pro
vyšetření štítné žlázy, funkce plic, jednosměrný doppler pro
vyšetření cév. Kontakt: info@Dr-Schulten.de. Další informace a fotky: www.interprace.cz/node/966
Hledám PLDD k převzetí soukromé praxe v Hejnicích (Liberecko). Výhodné: ordinace zařízená, vybavená, pronajímá
MÚ. MÚ vstřícný. Možnost bytu. Krásné prostředí. Kontakt:
737 459 998, mudrpnovakova@post.cz
Prodám zavedenou praxi VPL v Praze 4-Modřany. Výborná
lokalita, dostatek pacientů, zástupy domluveny. Smlouvy se
ZP: 111, 201, 207, 211. Předání v 1Q/2020 (praxe vedena jako
s. r. o.). Kontakt: praktik.modrany@seznam.cz

ZÁSTUP

Hledám do své ordinace VPL v Plzni-město zástup za MD
na 1–2 roky dle dohody, cca od podzimu 2020 na plný nebo
částečný úvazek. Vybavená ordinace, zázemí polikliniky,
schopná sestra. Kontakt: 737 500 141
Hledám oftalmologa pro pravidelný dlouhodobý zástup
v rozsahu 0,2–0,5 do oční ambulance v okrese Brno-venkov, zajímavé finanční ohodnocení, budoucí převzetí praxe
možné. Kontakt: 736 644 562
Do ordinace PL pro dospělé v Praze 10 (Uhříněves) hledám zástup na jakýkoliv úvazek za MD. Nástup možný dle
domluvy v roce 2020. Nabízím zázemí zavedené, vybavené ordinace se zkušenou sestrou. Zaškolím. Možné i pro
lékaře ve specializační přípravě. Finanční ohodnocení na
dohodě. Kontakt: renata.simjakova@gmail.com, tel.
608 950 446

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám POCT analyzátor Colibri (CRP, Strep A, FOB…),
zakoupený 6/2018, minimálně používaný. S kompletní dokumentací + brašna zdarma. Cena 23 000 Kč, při rychlém
jednání možná sleva. Kontakt: 775 155 166
Oční ambulanci a oční optiku prodám. Kontakt: 731 263 304
Prodám štěrbinovou lampu Tomey TSL 300, plně funkční.
Cena dohodou. Ostrava. Kontakt: 603 938 806, mozamelhamidi@seznam.cz
Prodám plně funkční štěrbinovou lampu. Typ: TSL-3000
TOMEY. Kontakt: 603 938 806, sychrovaana@seznam.cz
Nabízím k prodeji dobře zavedenou psychiatrickou ambulanci s. r. o. v centru Mohelnice, okr. Šumperk (30 km od OL).
Zajištěné smlouvy se ZP. Administrativa spojená s převodem
zajištěna. Kontakt: psychiatr.mo@seznam.cz
Nabízím zachovalý, funkční elektrický psací stroj Facit s kazetami pro sběratele. Cena dohodou. Kontakt:
606 417 146
Prodám velmi dobře zavedenou ortopedickou praxi ve
Znojmě. Dobrá adresa v centru města, provoz je personálně
zajištěn i po prodeji. Kontakt: 608 701 454, ortprochazka@
seznam.cz
Prodám zařízení ordinace v Praze: sterilizátor, psací stůl,
kartotéky, malé stolky s kovovou kostrou, prosklenou skříň
– lékárnu. Kompletní nabídka s obrázky a cenami je k dispozici ve formátu PDF na webu: http://ordinace-praha-10.
wz.cz. Kontakt: 602 216 268
Prodám ultrazvuk TOSHIBA Nemio se 3 sondami –
abdominální, lineární, cévní, plně funkční. Kontakt:
776 727 727
Prodám xenonový zdroj světla Olympus CLV-180 a videoprocesor Olympus CV-180 včetně příslušenství. Oba přístroje jsou plně funkční, byly používány v gastroenterologické
ordinaci. Cena dohodou. Kontakt: gastro.hejcman@seznam.cz
Prodám POCT přístroj DiaQuickRapid, firmy Dialab. Přístroj je v provozu rok a půl, funguje bezchybně. CRP do
dvou minut. Příznivé provozní náklady. 10 000 Kč. V ceně je
sada CRP testů (25×) s exspirací 2021. Kontakt: 770 114 065,
soupalj@post.cz
Koupím ordinaci VPL v okolí Opavy či Ostravy. Může se
jednat i o menší venkovský obvod. Možnost další spolupráce za velmi slušnou odměnu. Těším se na nabídky. Kontakt:
608 741 200, michalasimonov@gmail.com
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře v Bělé pod
Bezdězem. V případě vážného zájmu rychlé jednání. Kontakt: 602 487 485
Prodám přístroj pro diagnostiku CRP NycoCard Reader II.
Certifikát z dubna 2019. Důvod: ukončení praxe. Cena 4000 Kč.
Kontakt: 606 358 681. Děkuji, MUDr. Duchanová Hana
Prodám starší zařízení gynekologické ordinace velmi levně
(kolposkop, sterilizátor, kartotéka, vyšetřovací lehátko a další). Kontakt: 731 907 803, gynvet@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi VPL a PLS v Praze 6, ordinace je
kompletně zrekonstruovaná, moderně vybavená, veškerá
administrativa zajištěna, velmi šikovná a milá sestra. Lze
zpočátku i na úvazek a následně prodej, domluva možná.
Kontakt: pastrnakova@upsl.cz, 775 054 300
Nabízím k prodeji přenosný resuscitační přístroj SPEEDY 2
z ordinace lékaře, nepoužitý. Cena dohodou. Kontakt:
608 204 166
Nabízím k prodeji kojeneckou váhu SECA z dětské ordinace ve výborném stavu. Cena dohodou. Kontakt:
608 204 166

Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé s. r. o. v Brně-Bystrci. Možno od ledna 2020, jinak dle dohody. Zaučení
i zástupy možné. Kontakt: 777 065 859
Nabízím dobře zavedenou praxi PLDD vedenou jako s. r. o.
s jedním majitelem v Trhových Svinech. Výhodné podmínky,
klidné prostředí. Kontakt: 728 144 556
Prodám inhalátor Projet za 500 Kč a Klasik za 350 Kč, sadu jehel na akupunkturu za 100 Kč, knihy Matera medica homeopatica 50 Kč, Homeopatický rádce pro farmaceuty za 50 Kč.
Jednotlivě. Kontakt: 728 309 437, rih.mudr@gmail.com
Nabízím k pronajmutí a případnému pozdějšímu prodeji dvě
zavedené cévní chirurgické poradny v okrese Rychnov nad
Kněžnou. Příležitost pro chirurga s II. atestací s možností
operativy. Spolupráce může být zahájena ihned. Kontakt:
604 232 237
Plně vybavené elektronizované akreditované pracoviště
prakt. lékaře v Kroměříži nabízí dokončení specializačního
vzdělání s následným odprodejem praxe v horizontu 3–5 let.
Kontakt: 774 606 655
Nabízím kompletní vybavení gynekologické ordinace, možný
odkuppočástech,vybaveníjenové,málopoužívané.Cenabude
uvedena zájemci po osobním jednání. Kontakt: 604 751 899,
snu1p@seznam.cz
Praktická lékařka s atestací v oboru hledá ke koupi praxi
v Prostějově a okolí, případně Olomouci a okolí, v úvodu spolupráci s původním PL. Kontakt: praktik7777@seznam.cz

PRONÁJEM

Nabízím do pronájmu nový cihlový byt 3+kk, 79 m2, balkon
6 m2, blízko FN Olomouc. Byt je z větší části zařízený. Vhodné
pro začínající lékaře. Kontakt: pronajem.kvalitne.cz
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Praze
na Vinohradech, nejlépe začínajícímu kolegovi či kolegyni.
Kontakt: mudr.yvona@seznam.cz
Pronajmu nový luxusní byt 3+kk 69 m2 s garáž. stáním, nad
kolejí Kajetánka, s dobrou dostupností do Nem. Na Homolce,
Motol a Střešovice. Cena 26 000 Kč + poplatky. Nejlépe lékařskému páru. Kontakt: 777 071 273
Pronajmu významnou nemovitost v atraktivní lokalitě Prahy 5 ke zřízení privátního zdravotnického zařízení, případně
pronajmu jednotlivé ordinace, UP 320 m2, velký pozemek,
dobrá dostupnost i možnost parkování, detaily/informace
sdělím ústně. Kontakt: 604 443 300
Nabízím k pronájmu několik ordinací se zázemím pro ambulantní specialisty v Praze 8. Metro C Kobylisy 80 m, tram 17
Hercovka přímo před budovou. Kontakt: 604 864 834
Možnost pronájmu 1–3 ordinací se zázemím v Praze 5 pro
ambulantní specialisty. Úprava dispozic dle individuálních
potřeb nájemce. Ordinace se nachází v přízemí a jsou zkolaudovány. Kontakt: 604 864 834, info@psychiatrie-praha.cz
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt:
info@medling.cz

Koupím gynekologickou ambulanci Ostrava, Opava, Havířov,
Karviná a okolí. Kontakt: gyn1385@seznam.cz
Nabízíme k pronájmu ordinaci s čekárnou (dohromady
38 m2) v prostorách dětského střediska v Praze 4. Kontakt:
604 551 515
Pronajmu lékařské ordinace 98 m2 v Praze 4-Hodkovičky,
ulice Údolní. Prostor je bezbariérový, v přízemí a má vlastní
vchod. Dispozice: vstup, čekárna, 3× WC (1× invalida), úklidová místnost, sklad, sesterna a 2 ordinace. Kontakt: info@
fenol.cz
Pronajmu ordinaci v centru Písku na 3 dny v týdnu. Pro kožaře, neurologa, alergologa apod. Kontakt: 721 267 167
Hledám k pronájmu prostory ordinace v Ostravě, nejlépe od
1–2/2020. Kontakt: poptavamordinaci@seznam.cz

RŮZNÉ

Nabízím nepoužívané originální čínské akupunkturní sety
a učebnici: Základy akupunktury, Růžička. Cena dohodou.
Kontakt: 606 417 146
Nabízím za symbolickou cenu dvě kartotéky z ordinace. Celkem 24 zásuvek s velmi dobrou nosností, nepoškozené, plně
funkční. Spěchá. Kontakt: 777 717 765, ksrajer@gmail.com
Internetové a telefonické objednávání k lékaři. Šetříte
čas a peníze. První měsíc na vyzkoušení zdarma. Kontakt:
www.irecepce.eu, 776 875 513
Hledám lékaře/lékařku pro střídání na dopoledních zdrav.
dozorech v divadle MDP. Kontakt: 606 612 447

SLUŽBY

Nabízíme pracovnělékařské služby pro zaměstnavatele v plném rozsahu. Kompletní přístrojové vybavení, kvalita, spolehlivost, flexibilita. Kontakt: pls@emotmedico.cz, www.
emotmedico.cz
Převody na SRO, profesionalita, stovky realizací, celá ČR. Volejte 734 763 336 , info@admedica.cz
Nový přístup – převezmeme odpovědnost! Nastavíme a udržujeme předpisovou základnu ordinace – SÚKL, hygiena
protiepi, hygiena práce, bezpečnost práce, požární ochrana,
krajský úřad, úřad pro ochranu os. údajů a další. Zajišťujeme
i účto a personalistiku. Kontakt: 775 192 462, info@admedica.cz
Nabízím služby: el. podpis/recept, EET, eNeschopenka,
GDPR, statistika ÚZIS, záloha dat, správa IS/IT, metodika
vykazování výkonů, měsíční vykazování pro ZP. Kompletní
vedení ordinace, vytvoření obchodní strategie, zkušenost
z vlastních NZZ přes 10 let. Kontakt: 777 868 197

SEZNÁMENÍ

Pro lékaře 33 let z Prahy hledám kolegyni kolem 30 let
k seznámení. Kontakt: 606 612 447

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

LÉKAŘI DO NĚMECKA
Aktuálně hledáme lékaře na pozice:
■ vedoucí lékař gynekologie do Bavorska

■ vedoucí lékař gynekologie do Dolního Saska
■ vedoucí lékař interní medicíny do Bavorska

■ vedoucí / odborný lékař anesteziologie do Bavorska
■ sekundární lékař anesteziologie do Bavorska –

vhodné i pro absolventy

■ sekundární lékař chirurgie / traumatologie –

vhodné i pro absolventy

Nabízíme:

■ úleva od administrativy

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

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás.

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

www.pharmonia.cz

Inzerce ▲

Prodám plně vybavenou gynekologickou ordinaci ve
středu města Brna. Návštěva možná po domluvě. Kontakt:
olga.krskova@seznam.cz, 604 847 629
Prodám svou praxi praktického lékaře v Opavě. Kontakt:
petranka@tiscali.cz, 602 567 529
Prodám zavedenou gynekologickou ordinaci (s. r. o.) v České Lípě. Kontakt: 602 375 866
Prodám gynekologickou praxi, Praha 4, vedenou od roku 88.
Kontakt: 603 715 023
Odkoupím praxi VPL (nebo INT) v Praze a okolí. Specializace mám, nejsem řetězec! Kontakt: mudrambulance@
seznam.cz, 606 548 543
Prodám praxi VPL v Plzni. Odchod do důchodu. Kontakt:
11.mumu@centrum.cz
Prodám zavedenou interní praxi v Uničově u Olomouce, odb. 101, smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.
Forma s. r. o., nájem na PK s komplementem (lab., rtg, UZ,
EchoKG, plicní, oční, ORL), bezbariérový přístup. Cena
1 000 000. Kč. Kontakt: interna@email.cz
Prodám dobře zavedenou, vybavenou chirurgickou ambulanci v Praze 9. Prodej s. r. o. Kontakt: 604 240 777
Poptávám ultrazvukovou RDG praxi v Praze nebo s možností dojíždění z Prahy. Kontakt: uzrdg@post.cz
Prodám zavedenou praxi VPL v Pardubicích. Pěkná lokalita, šikovná sestra. Poliklinika v blízkosti. Předání ideálně
1Q/2020. Kontakt: pl.pardubice@seznam.cz
Prodám zavedenou prosperující praxi PLDD (s. r. o.) – odchod do důchodu. Převod dle dohody. Smlouvy se všemi
ZP. Ordinace v Roudnici na Labem, 50 km od Prahy v blízkosti D8, ve vlastním objektu – možnost koupit celý objekt
s bytovou jednotkou v patře, ordinace a čekárna v přízemí.
Možnost výpomoci během dovolené, případně 1 den v týdnu pravidelně. Kontakt: 602 434 737, dr.chaloupkova@
seznam.cz
Výjimečná investice prodej lékařského domu Litvínov.
Prodej polikliniky – zdravotního střediska v Litvínově
vč. trvajících nájemních vztahů (5 ordinací), nikoliv samotných praxí (výhledově). Výhodná koupě. Kontakt:
775 679 009
Prodám zavedenou praxi dermatovenerologické ambulance (s. r. o.) v lokalitě Otrokovice-poliklinika. Kontakt:
a.rakova@centrum.cz, 737 404 173
Prodám dobře zavedenou, vybavenou ORL ambulanci ve
Středočeském kraji. Případně zaměstnám lékaře s výhledem
převodu praxe. Kontakt: 603 919 351, ferrova@email.cz
Hledám zájemce o převzetí zavedené oční ambulance
v okrese Brno-venkov. Kontakt: 736 644 562
Přenechám 25 let zavedenou neurologickou ordinaci
v České Lípě s velkou klientelou, protizáchvatovou poradnou, EEG na stejném patře, z důvodu odchodu do SD. Při
rychlém jednání sleva. Kontakt: 602 820 157
Hledám lékaře/lékařku s gynekologickou ambulancí (ideálně v Praze 4), se kterým by bylo možné domluvit vzájemný
zástup v době dovolené. Děkuji za případný zájem! Kontakt:
MUDr. Hana Hrbáčková, www.gynfleur.cz, hrbackova@
gynfleur.cz
Prodám dobře zavedenou psychiatrickou praxi, ambulanci
v Chotěboři, práce na plný úvazek, smlouvy s 5 pojišťovnami.
Odcházím do důchodu 2022. Kontakt: MUDr Blanka Šťastná, bl.stastna@email.cz
Přenechám velmi dobře zavedenou ordinaci PLDD (s. r. o.)
v Brně. Termín dohodou. Telefon: 603 897 405. Děkuji,
MUDr. Marie Mašlaňová
Prodám dobře zavedenou neurologickou praxi v Chebu,
forma s. r. o., smlouvy 111, 201, 205, 207, 211, EEG. Odchod do
důchodu 1.11.2020. Kontakt: neurogalenia@seznam.cz
Přenechám praxi samost. prac. lékaře FBLR, možné vč. vybavení, Vysočina. Kontakt: 723 448 600
Hledám zájemce o převzetí praxe dětského lékaře v Ústí nad
Orlicí. Kontakt: zuzana.bradkova@seznam.cz
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP.
Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR.
AD MEDICA. Kontakt: 734 763 336, 775 679 982
Prodám levně zavedenou ordinaci (s. r. o.) praktického lékaře ve Zlíně-Malenovicích. Jen seriózní jednání. Kontakt:
604 206 077, chaarova@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi v Kroměříži, program Smartmedix, QuckRead go, microINR, EKG. Kontakt: 774 606 655
Hledám ordinaci VPL, k výpomoci, event. předání, resp.
i řetězec, který je ochoten mi poskytnout dodělání atestace
v oboru VPL, praktikuji již 16 let, atestaci mám z oboru hygiena a epidemiologie, PLS ovládám, Plzeň a okolí. Kontakt:
604 304 635, ydoorknob1991@gmai.com
Diabetologická ambulance Praha 6 přijme lékaře diabetologa na plný úvazek s perspektivou převzetí praxe dle dohody.
Kontakt: 606 358 602, volat po–čt mezi 17.–19. h.
Prodej obchodní společnosti ROSE MEDIC s. r. o., IČ:
29042194, provozující nestátní zdravotní zařízení v oboru psychiatrie v poliklinice na adrese Hviezdoslavova
1600/6, 149 00 Praha 11, včetně smluv se zdravotními pojišťovnami a pacienty. Kontakt: rosemedic@seznam.cz,
608 888 774
Prodám dlouhodobě zavedenou, vybavenou, prosperující
neurologickou ambulanci v Praze, případně zaměstnám
lékaře s možným výhledem převodu praxe. Vstřícný a profesionální přístup. Kontakt: 702108845, neurologie.111@
centrum.cz
Prodám 24 let fungující kožní ordinaci na dobrém místě
Prahy 7, specializace korektivní dermatologie a obecná dermatologie. Menší ordinace s úvazkem 1,0. Pojišťovny 207,
201, 111, 211. Kontakt: 777 701 110, dseunik@yahoo.com
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SERVIS

KŘÍŽOVKA O CENY

Ecce homo Forman
Miloš Forman pohledem
blízkých kolegů a přátel
Radim Kratochvíl

TEMPUS MEDICORUM

V tajence najdete citát, jehož autorem je americký filmový producent Samuel Goldwyn.
VODOROVNĚ: A. Ústa; podnik v Pečkách; skon. – B. Jméno spisovatele Steinbecka; vojenské hlášení;
potřeba při štěpování stromu. – C. Hanebník; cíl; německy „národ“; iniciály zpěvačky Simonové. – D. Vyrobit
na stavu; prezenty; ski; zámořská velmoc. – E. Hovězí dobytek; italsky „slunce“; Slované; vpád. – F. Iniciály
ruského fyziologa Pavlova; malé závaží; letmé doteky míče; lopota. – G. Značka nanosekundy; dřevo (nářečně); vraník; očistit; značka astatu. – H. Bývalý český politik; morda; vařit se; anglicky „opice“. – I. Houba
s laločnatým kloboukem; pozorovat zázrak; přežvýkavci. – J. Modelářský plast; pěnivé nápoje; naříkati;
řecký bůh války. – K. Značka vápníku; ruský veletok; dějství; vrch; značka decituny. – L. Stadium; španělská
polévka; rouno; tamta. – M. Ostny; někdo; anglicky „člun“; české město. – N. Vyhynulý pták; lán; čiva; ušní
boltce zvěře. – O. Iniciály fyzika Volty; pijavá; Gal; prchat. – P. Evropanka; sportovní hra s koulemi a paličkou;
kanaánská bohyně plodnosti. – Q. Mřížové dveře; zbrojnoš; oznámit úřadům.
SVISLE: 1. Hromadný dopravní prostředek; vznik elektrického proudu změnou magnetického toku;
temnota. – 2. 2. díl tajenky. – 3. Průkop pod něčím; pečovat; koupací nádoba; hlučný doušek. – 4. Uštvat;
město v Albánii; ševcovské lepy; jihoamerický hlodavec. – 5. Představovat si; zkratka vydavatelství tiskopisů;
domek; kout. – 6. Plošná míra; 1. díl tajenky; značka kryptonu. – 7. Na to místo; hajdy; pokyn; dužnatá bylina;
šíje. – 8. Hra se zpěvy a tanci; 3. díl tajenky; německy „než“; chemický prvek. – 9. Značky pro tóny; dřevěná
zátka sudu; zkratka Armádního tělovýchovného klubu; taštička. – 10. Americký papoušek; zeleninový pokrm;
provdat; plavidlo z kmenů; pulz. – 11. Pšt; 5. díl tajenky; zde. – 12. Ploutvonožci; prve; elektricky nabitá
částice; možná. – 13. Úloha; vařit se; hmotnost obalu; domácky Olga. – 14. Omastek; jednotka penicilinu;
biomasa; oklestit. – 15. 4. díl tajenky. – 16. Rybářská síť; člověk nevěřící v boha; sklenářský tmel.
Pomůcka: Anat, ape, olla, SEVT.
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Křížovka o ceny

V tajence křížovky v Tempus
medicorum 12/2019 se skrýval
citát profesora Jana Pirka: Chtěl
bych se dožít důchodu. Při téhle profesi to není až tak minimalistické přání.
Knihu Radima Kratochvíla
Ecce homo Forman z produkce
Mladé fronty (viz anotaci) vyhrává deset vylosovaných luš-

titelů: Marie Chlumská, Znojmo; Slavomír Kartusek, České
Budějovice; Andrea Krystlová,
Chotíkov; Ladislav Markl, Červený Kostelec; Pavel Obdržálek, Zlín; Pavel Páral, Ústí nad
Labem; Jiří Procházka, Praha
4; Jana Šárová, Sedlec-Prčice;
Anna Škerková, Ostrava; Zdeňka Zobalová, Brno.
Na správné řešení tajenky

z čísla 1/2020 čekáme na adrese
recepce@clkcr.cz do 29. ledna
2020.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování
o ceny mohou být zařazeni pouze
lékaři registrovaní v České lékařské komoře.

Inzerce A191005243 ▼

Kniha přináší možnost seznámit se se slavným režisérem
očima lidí, kteří měli to štěstí
s ním spolupracovat, anebo
s ním nějaký čas pobýt napříč
dekádami celého jeho života.
Převážnou část tvoří vzpomínky Radima Kratochvíla,
nevlastního bratra Petra a Matěje Formanů a syna herečky
Věry Křesadlové-Formanové,
na jejich více než třicetileté
setkávání. Během té doby měl
příležitost procestovat s ním
západní Evropu na kolech a poznat díky tomu zajímavá místa,
lidi i gastronomii, zažít zimní
alpská dobrodružství i oslnění Amerikou a americkým
filmem s příležitostí sledovat
Formana při práci ve střižně.
Mezi dalšími přispěvateli najdeme slavné hvězdy, lidi ze
zákulisí známých projektů, ale
i několik „obyčejných“ přátel.
Ti všichni vyprávějí zajímavé,
dosud neslyšené příběhy doplněné unikátními a převážně dosud nezveřejněnými fotografiemi ze soukromých archivů,
jež přibližují člověka Formana
(odtud název Ecce homo Forman) tak autenticky a plasticky,
až ve čtenáři vyvolávají dojem,
jako by ho poznával osobně.
Jejich vzpomínky se vztahují k různým životním etapám
i společným projektům, a vyprávění nás tak zavádí od časů
dětství a mládí, kdy se formovala Formanova osobnost, přes
jeho české filmové začátky až
ke slavnému americkému období, kdy se stal režisérem světového jména a držitelem dvou
Oscarů za nejlepší režii.
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NOVÝ LEXUS ES
MEDICORUM

VAŠE DENNÍ
DÁVKA KOMFORTU

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

www.lexus.cz

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