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EET – další způsob,
jak „podojit“
soukromé lékaře
Jedním ze
symbolů, kterých se současná
vláda za žádnou
cenu nevzdá,
je elektronická
evidence tržeb
(EET). Má-li stát fungovat, pak daně vybírat
musí. V minulosti ležela tíha přímých daní
zejména na zaměstnancích a jejich zaměstnavatelích. Není tedy asi nic špatného na
tom, když vláda chce, aby se o daňovou zátěž
s nimi podělili také živnostníci. Jen škoda, že
se stejnou vehemencí si erár nedošlápne na
oligarchy a nadnárodní korporace, které se
placení daní v naší zemi tak úspěšně vyhýbají.
Inu, co svět světem stojí, bylo
pro všechny vládce vždy snazší brát těm, kdo nemají sílu se
bránit. Nihil novum sub sole.
Vedle dalších osob samostatně výdělečně činných
dopadne současná, tzv. třetí
vlna EET také na poskytovatele zdravotnických služeb, tedy i na soukromé
lékaře, kteří patřili vždy mezi tu skupinu podnikatelů, kdo daně platil. Neměli jsme ostatně
ani jinou možnost, vždyť drtivá většina našich
příjmů byla a je dávno přesně evidovaná, když
probíhá bezhotovostním způsobem od zdravotních pojišťoven hezky z účtu na účet. Na
první pohled musí být tedy každému jasné, že je
nesmysl zavádět elektronickou evidenci tržeb
pro lékaře, kteří v hotovosti většinou prakticky
žádné peníze neinkasují.
To, co by pochopilo malé děcko, však odmítají uznat úředníci Ministerstva financí. Déle
než rok jsme se snažili vyjednat pro soukromé
lékaře nějakou výjimku. Já sám jsem hovořil
s ministryní Schillerovou několikrát. Marně.
Cokoliv nám paní ministryně slíbila, to vše „zazdili“ byrokraté na jejím ministerstvu, kteří
odmítali uznat rozdíl mezi hospodou a lékařskou
ordinací.
Komora požadovala nejprve generální
osvobození pro poskytovatele zdravotních
služeb, kteří mají smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami. Poté jsme navrhovali, aby osvobození od povinnosti EET bylo
podmíněno nějakým maximálním objemem
hotovostních plateb, například 200, event.
100 tisíc korun za rok. Alternativou bylo omezení podílem hotovostních plateb na platbách
od pojišťoven v objemu například 5 % nebo
10 %. Také marná snaha.

Zcela zbytečně jsem rovněž prosil o pomoc
ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Pan
ministr pro lékaře nehnul ani prstem.
Výsledkem je povinnost pro soukromé lékaře elektronicky evidovat své tržby od 1. května
letošního roku. To, že budeme evidovat něco, co
prakticky téměř neexistuje, by bylo úsměvné,
pokud by s touto nesmyslnou a z pohledu státního rozpočtu naprosto zbytečnou povinností
nebyly spojeny nemalé náklady. Po eReceptech
a eNeschopenkách nám tedy pustí žilou ještě
EET. Jako oslíci si budeme pořizovat pokladny,
platební terminály anebo další softwarové
moduly do počítačů.
Ministerstvo financí coby úlevu pro drobné podnikatele přichystalo
tzv. zvláštní režim evidence
tržeb, který spočívá v tom, že
si živnostníček bude chodit
na finanční úřad pro speciální
očíslované účtenky, které bude
zákazníkům vydávat a jejichž
kopie bude pravidelně odevzdávat na finančním úřadu. Nic moc pomoc,
primitivní a byrokratický systém. Avšak ani
tato úleva nemůže řadě lékařů pomoci. Proč?
Po delších tahanicích sice Ministerstvo
financí souhlasilo s tím, že vedle fyzických osob
budou tuto možnost smět využít i společnosti
s ručením omezeným. To se nám hodilo. Zároveň však úředníci stanovili jako omezující
podmínku, že taková firma nesmí mít více než
dva zaměstnance, přičemž za zaměstnance
je považována dokonce i osoba pracující na
dohodu. Limit 600 tisíc korun hotovostních
plateb na jedné straně udělá z celé EET děravý cedník, ale omezení počtu zaměstnanců je
v podmínkách zdravotnických zařízení velmi
nepříjemné. Škoda že ministr Vojtěch své stranické kolegyni Schillerové nevysvětlil, že ambulantní sektor v personálně zdevastovaném
zdravotnictví funguje pouze díky souběhům,
vedlejším pracovním poměrům, zkráceným
úvazkům a dohodám.
Klasický model ordinace s jedním lékařem
a jednou sestrou na plný úvazek je na ústupu
a s pokračující feminizací a stárnutím lékařů
bude stále vzácnějším. Abychom mohli fungovat,
musíme se snažit maximálně využívat veškeré
pracovní síly, které ještě existují. Stát, který nám
v práci moc nepomáhá, nám ukládá pouze další
a další povinnosti, které nás stojí drahocenný
čas a peníze. Doktor dře a úřední šiml vezoucí
se na jeho zádech si vesele řehtá.
Milan Kubek

Ministr Vojtěch
pro lékaře nehnul
ani prstem
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Dům lékařů – aktuální
informace

Záměr zakoupit v Praze dům pro potřeby České lékařské komory schválili delegáti sjezdu již v listopadu
2016. Nemovitost vhodnou pro vybudování vzdělávacího centra a kanceláře jsme poté hledali celý rok.
Nebylo to jednoduché. Ale podařilo se. Dům jsme našli v létě 2017, koupili jsme ho a začátkem roku
2018 jsme ho také převzali, a to i s nájemníky, kteří měli pronajaté kanceláře a sklady. V dubnu 2019
pronájmy skončily a dům byl připraven k rekonstrukci, která mohla po získání stavebního povolení začít
v listopadu 2019. V současnosti je stavba v plném proudu.
V Praze se sice staví hodně, ale většina
nových kancelářských budov je příliš veliká
a stejně nebývají na prodej. Lze si je jen pronajmout, a o to jsme my zájem neměli. Starší
domy zas bývají buď v okrajových čtvrtích bez
slušné dostupnosti městskou hromadnou dopravou, nebo naopak v absolutním centru, kde
se nedá parkovat a kde jsou ceny nemovitostí
značně přemrštěné.
Dlouho jsme hledali marně. Štěstí se na
nás usmálo až koncem léta 2017. V listopadu
jsme pak s klidným svědomím mohli delegátům sjezdu předložit návrh na zakoupení
domu na adrese Drahobejlova 27 v Praze 9
– Libni, nedaleko O2 Areny, vedle stanice metra Českomoravská. Tedy v lokalitě, která prodělává bouřlivý vývoj a kde ceny nemovitostí
prudce rostou.
Podsklepený pětipodlažní dům s devíti
parkovacími místy a celkovou podlahovou plo-
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chou 2970 m2 jsme koupili za 96 960 000 Kč.
Díky tomu, že 33 okresních sdružení bezúročně zapůjčilo centrum komory celkem
14 265 000 Kč, mohli jsme z nákupní ceny zaplatit v hotovosti 39 960 000 Kč. Zbývajících
57 000 000 Kč jsme pak uhradili výhodným
hypotečním úvěrem od Čs. spořitelny. Úvěr
máme na 15 let s úrokovou sazbou 1,64 % při
fixaci na 5 let. K 31. 12. 2019 jsme z tohoto

11. 10. 2019

úvěru splatili 6 680 613 Kč, přičemž jsme
celkem zaplatili 8 586 215 Kč.
Dům jsme převzali počátkem ledna 2018
a jednou z prvních našich povinností byla
platba daně z nabytí nemovitosti. Státu
jsme odvedli 3 877 800 Kč. To zamrzelo.
Více než rok jsme dům provozovali
a vybírali nájemné od sedmnácti různých
firem, které zde měly pronajaté kanceláře
a sklady. Naším cílem však nebylo pouze
výhodně investovat peníze do nemovitosti,
naším záměrem bylo od počátku vybudování Domu lékařů, který by mohli členové
komory skutečně užívat.
Na sjezdu v listopadu 2018 se jeho účastníci mohli seznámit se studií architekta
Rymeše, který následně zpracoval projekt
rekonstrukce naší nemovitosti.
V mezidobí jsme průběžně ukončovali nájemní vztahy a v dubnu 2019 již byl
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11. 10. 2019

29. 11. 2019

11. 10. 2019

11. 10. 2019

dům prázdný, připravený k zahájení rekonstrukce.
Na základě žádosti z května 2019 nám
bylo 23. 10. 2019 vydáno stavební povolení,
které nabylo právní moci dne 29. 11. 2019.
Nenaplnily se tak obavy, že bychom kvůli
absenci platného stavebního povolení mohli vybrané stavební firmě platit nějakou
smluvní pokutu.
V polovině listopadu 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 z nich je pro asi 50 osob.
Pokud vše poběží podle plánu, měla by stavba
trvat jedenáct měsíců.
Rekonstrukci provádí firma Termitan
s.r.o., kterou v říjnu na základě vícekolového posuzování vybralo představenstvo. Následovala finální jednání o textu smlouvy
o dílo, která za ČLK vedla JUDr. Kunertová

4

Architektonická studie

a externí advokátní kancelář nám zajišťovala supervizi. Finální text smlouvy včetně
všech příloh schválilo představenstvo dne
2. 11. 2019. Smlouva poté mohla být dne 8. 11.
2019 podepsána.
Cenové nabídky jednotlivých stavebních
firem na realizaci projektu architekta Rymeše
se pohybovaly v rozmezí 53–65 milionů Kč
(bez DPH). Vedle ceny však představenstvo
posuzovalo i další parametry včetně historie firmy a referencí. Firma Termitan s.r.o.,
kterou představenstvo vybralo, nám nabídla
cenu 58 162 000 Kč (bez DPH), a především
souhlasila se smluvními podmínkami, které
naši právníci požadovali.
Na rozdíl od novostavby je při rekonstrukci osmdesát let staré budovy vždy nutno po-

čítat s tím, že konečnou cenu navýší možné
vícepráce. Kvalifikovaný odhad celkové ceny
očekávatelných víceprací je zhruba 5 % z vysoutěžené ceny.
Projekt, k jehož realizaci se firma Termitan s.r.o. zavázala, navíc nezahrnuje nový
hromosvod, jehož nezbytnost se ukázala až
následně, ani sanaci zdiva ve sklepě, pokud
tato bude nutná. Dále pak neobsahuje slaboproudé rozvody nebo audiovizuální techniku
do vzdělávacího centra a zasedacích místností. Součástí projektu samozřejmě nemůže být
ani volný nábytek a technické vybavení, kde
zčásti využijeme naše stávající. Nové vybavení
si budeme pořizovat postupně a s rozmyslem.
Během roku 2018 jsme se snažili nastřádat co nejvíce peněz na plánovanou re-
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11. 12. 2019

19. 11. 2019

50 milionů Kč na 15 let s úrokovou sazbou 2,34 %
při fixaci na 5 let. Měsíční anuitní splátka
bude 331 027 Kč, a ČLK tedy za rok zaplatí
3 972 324 Kč. Období čerpání úvěru je stanoveno od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2020. Zatím
však ještě rekonstrukci platíme z prostředků
vlastních.

19. 12. 2019

11. 12. 2019

19. 12. 2019

19. 11. 2019

19. 11. 2019

konstrukci. Podařilo se nám ušetřit více než
16 milionů korun. Vzhledem k tomu, že jsme
zároveň ale museli zaplatit státu daně ve výši
3 981 644, zůstalo nám pro potřebu rekonstrukce pouhých 12 milionů. Česká lékařská
komora je z právního i daňového hlediska
jednou jedinou právnickou osobou, a tak po
započítání hospodářského výsledku okresních sdružení jsme za rok 2018 odvedli státu
na daních 6 252 580 Kč. Smutný příběh.
Dne 12. 11. 2019 nám schválila Česká spořitelna poskytnutí dalšího úvěru v celkové
výši 50 milionů Kč na rekonstrukci Domu
lékařů. Na základě usnesení delegátů listopadového sjezdu jsme tak dne 28. 11. 2019 mohli
podepsat smlouvu o úvěru. Úvěr je ve výši
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19. 12. 2019

V měsících listopadu a prosinci probíhala zejména příprava staveniště, demontáže
a bourací práce. Bylo třeba odstranit zbytečné zdivo a sádrokartony, aby se obnažila
samotná nosná konstrukce. Paradoxně tak
s pokračováním prací náš dům vypadal stále
hůře a hůře.
Firma Termitan s.r.o., která stavbu provádí, nám zatím vystavila dvě faktury, a to
za listopad 2019 na částku 1 086 193 Kč a za
prosinec 2019 na částku 1 334 487 Kč. Celkem
tedy bylo vyfakturováno a ze strany ČLK zaplaceno 2 420 680 Kč.

8. 1. 2020

Zatím nejvážnější komplikací však byly
nerovné a rozpadající se podlahy, které byly
zakryté koberci. Dokud byla jednotlivá podlaží rozčleněna množstvím příček, nebyla
totiž nerovnost podlahy patrná. Dělníci
kvůli tomu museli odstranit velké množství
betonu, podlahy zbrousit a ve dvou podlažích je udělat zcela nové.
Dne 24. 1. 2020 se konala prohlídka
staveniště pro členy představenstva ČLK,
které se účastnili: dr. Kubek, dr. Dostalíková, dr. Henčlová, dr. Kubíček, dr. Monhart,
dr. Musil a dr. Voleman. Má-li představenstvo o stavbě zodpovědně rozhodovat, pak

není nic lepšího než moci se o skutečném
stavu věcí přesvědčit na vlastní oči. Podobné prohlídky tak budeme opakovat.
Na svém zasedání 25. ledna se pak členové
představenstva seznámili se soupisem potřebných změn stavby, které nemohly být součástí
projektu, a tedy ani cenové nabídky firmy Termitan s.r.o. Z finančního hlediska bude jednoznačně nejnákladnější úprava podlah. Cena,
o které dosud jednáme, se bude pohybovat okolo
900 000 Kč. Na místě jsme se mohli přesvědčit,
že navrhované úpravy jsou nezbytné.
Bezpochyby nejzajímavější částí projektu
bude odstranění jednoho z nosných sloupů ve

15. 1. 2020

Po odstranění zbytečných příček, velkého množství sádrokartonových obkladů
a podlahových krytin na nás čekalo několik
překvapení. Například nesoudržné parapety
v některých patrech nebo chybějící část zdi
ve světlíku, který byl navíc vyplněn starými
rourami vedoucími odnikud nikam.

15. 1. 2020
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24. 1. 2020

24. 1. 2020

24. 1. 2020

24. 1. 2020

druhém nadzemním podlaží, který by v budoucí posluchárně bránil ve výhledu z auditoria.
Na základě doporučení statika funkci odstraněného pilíře převezme masivní ocelová konstrukce, která přenese váhu budovy na sloupy
sousední. Základ konstrukce o váze deseti tun
již dělníci ve sklepě smontovali. Vypadá to bytelně a na stavbu dohlížející statik je spokojen.
Od zahájení stavby probíhají pravidelně
tzv. kontrolní dny, o kterých nás průběžně
informuje Ing. Havlík, zodpovědný za stavební dozor a za dodržování bezpečnosti práce.
Zápisy jsou pro členy představenstva ČLK
dostupné na intranetu. Autorský dohled vykonává Ing. arch. Rymeš, který rovněž pomáhá
řešit vzniklé problémy. A po právní stránce
stavbu hlídá JUDr. Kunertová.

Lékaři sobě

Na nákup a rekonstrukci Domu lékařů
přispělo darem dosud 17 okresních sdružení
komory, a to v celkové výši 772 300 Kč. Navíc
nám místní organizace LOK-SČL Praha 4
a Zlín daly každá po 100 000 Kč.
Projekt však podporují také jednotliví
lékaři a lékařky. Dům lékařů s vybudováním
školicího centra České lékařské komory podpořilo zatím ke dni 31. 1. 2020 celkem 274
členů komory finanční částkou v celkové
výši 1 081 815 Kč. Aktualizovaný seznam
dárců naleznete na webových stránkách ČLK.
Delegáti sjezdu ČLK, který se konal ve
dnech 23. a 24. listopadu v Brně, vyslovili po-
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Stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy
o dílo. Byl demontován nevyhovující příliš
malý výtah. Ve dvou podlažích jsou hotové

24. 1. 2020

nové podlahy. V současnosti již začala montáž nových příček ve čtvrtém nadzemním
podlaží, kde bude sídlo centrální kanceláře
komory, a příprava na montáž elektroinstalace. Do výroby byla zadána okna a pokračuje příprava na odstranění sloupu v budoucí
posluchárně. Zároveň v souladu s usnesením lednového představenstva odborné
firmy zpracovávají projekty na slaboproudé
rozvody a audiovizuální vybavení.
Pokud i nadále vše poběží podle plánu,
měla by být stavba do konce října hotová.
A čtyři roky od rozhodnutí, že komora zakoupí nemovitost, kterou si náš lékařský
stav zaslouží, by tak měl být Dům lékařů
hotov.
Milan Kubek

děkování 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.
Milan Kubek
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Požadujeme výkonový
systém úhrady
Česká lékařská 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. Kvůli svému zásadovému postoji se opakovaně dostáváme do konfliktů s těmi politiky,
kteří by byli nejradši, kdyby zdravotníci pracovali zadarmo.

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.
Komora hájí zájmy každého lékaře,
a nabízí tedy spolupráci všem.
Komora bude prosazovat nejenom zvýšení 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
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.

Nárůst počtu plných mocí pro ČLK-o.s.
Plné moci k 31. 1. 2019
Ambulantní specialisté

Plné moci zaslané od února 2019

980

1480

519

1068

Ambulantní gynekologové

57

105

Komplement

23

33

Praktičtí lékaři

Poznámka: Je pravděpodobné, že mandátová komise DŘ některé plné moci kvůli chybám neuzná.
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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. Pokud se nechceme
spokojit s nárůstem úhrad o ušmudlaných
pár procent, která nám stejně požere inflace,
nesmíme se bát použít svoji sílu. Naše práce
je nenahraditelná a pacienti – voliči lékaře
potřebují. Blíží se krajské volby a toho je
třeba využít.
Základní podmínkou úspěchu je však
elementární jednota alespoň v těch základních požadavcích. Pokud se budeme
hádat, vyhrožovat si žalobami a podrážet
navzájem nohy, pak budeme politikům jen
pro smích.
Soukromí lékaři nám zaslali obrovské
množství plných mocí pro dohodovací řízení.
Této důvěry si vážíme a slibujeme, že uděláme
vše pro to, abychom vás nezklamali.
Milan Kubek

Počet plných mocí, kterými
disponovala sdružení poskytovatelů
při jednání na rok 2020
Ambulantní specialisté
SAS..........................................................1367
ČLK-o.s....................................................980
Praktičtí lékaři
SPLDD..................................................... 970
SPL ........................................................... 961
ČLK-o.s.....................................................519
Ambulantní gynekologové
SSG............................................................ 314
ČLK-o.s.......................................................57
Komplement
Privalab..................................................... 44
ČLK-o.s.......................................................23

TEMPUS MEDICORUM

/ ÚNOR 2020

Inzerce ▼

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 to jediný reálný zdroj 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. Brzy se
tak ukáže, zda je pro naši vládu zdravotnictví
skutečně prioritou, či nikoliv.
Komora prosazuje zvýšení ceny práce
nositelů výkonů v Seznamu zdravotních výkonů a její pravidelnou valorizaci minimálně
o míru inflace. Od roku 2006 se totiž cena naší
práce zvyšovala pouze jednou, a to od ledna
2016 o 10 % na základě mé dohody s tehdejším
ministrem Němečkem. Vzhledem k tomu,
že kumulovaná míra inflace od roku 2006
dosahuje zhruba 30 %, je v současnosti reálná
cena práce zdravotníků o 20 % nižší než před
čtrnácti lety. S tímto smutným konstatováním
se přece nemůžeme smířit.
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 i letos průběžně
analyzuje 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. Díky

vÁženÉ kolegyně, vÁženÍ kolegovÉ,
1. 1. 2020 nabyly účinnosti nové podmínky T-Mobile programu pro členy ČLK na podkladě
podepsání smlouvy mezi ČLK a T-Mobile na další období. V nových podmínkách jsme se
více zaměřili na data, a tak došlo k úpravě ceníku. Jednou ze zásadních změn je, že u tarifů
v Programu již nebudeme rozlišovat podmínky u smluv se závazkem a bez závazku.
Většina z Vás již obdržela e - mail s touto informací a známou Kuchařkou v příloze,
kde je vidět, jaké služby (tarify) mohou členové ČLK pod T-Mobile programem využívat.
Pokud jste svůj e - mail do registru ČLK neuvedli nebo nedali souhlas s jeho
používáním podle GDPR, musíte se obrátit na sekretariát Vašeho OS ČLK, kde Vám
Kuchařku poskytnou. V Kuchařce naleznete číslo T-Mobile programu a heslo ke vstupu do
stránek Programu (www.lkcr.cz pod bannerem T-Mobile). Jsou zde kompletní informace
o tarifech, a navíc je možné si zde objednat další SIM kartu atd.
informace pro členy člk, kteřÍ t-mobile program využÍvajÍ
U tarifu T30 došlo k drobné úpravě ceny paušálu a byla navýšena data. Snížila se sazba pro
provolání volných minut u varianty bez závazku. Dále jsme přidali dva tarify, T80 a nový
neomezený paušál T300 s 3 GB dat, který je za velmi výhodných podmínek a měl by nahradit
stávající neomezený paušál s 1,5 GB dat. Všechny tyto úpravy jsou ve prospěch uživatelů
T-Mobile programu, a proto doufáme, že změny, které jsme učinili, budou vnímány kladně.
Takže členové, kteří již v programu jsou a mají tarif T30 nebo s Námi síť nesíť, nemusí činit
nic. U T30 dojde ke změně popsané výše. Pokud by si ale chtěli vybrat jiný nový tarif (T80
a T300), musí se logicky obrátit na infolinku T-Mobile. Konkrétní podrobnosti o tarifech
naleznete v Kuchařce nebo na stránce programu pod bannerem T-Mobile na www.lkcr.cz.
informace pro členy člk, kteřÍ v t-mobile programu nejsou
Členové, kteří ještě ve slevovém programu ČLK nejsou a mají o něj zájem,
musí postupovat podle návodu popsaného v Kuchařce. Po zavedení do programu
komora pro T-Mobile z registru ověří, zda zájemce je skutečně členem ČLK, a pak se
T-Mobile Program aktivuje.
S přáním hezkého dne
Petr Dýcka
manažer prodeje klíčovým zákazníkům
T-Mobile Czech Republic a.s.
MUDr. Michal Sojka
vedoucí komunikace ČLK
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Komora se nesmíří s plošným
porušováním zákonů
Na pozvání prezidenta České lékařské komory a za účasti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama
Vojtěcha, předsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny prof. MUDr. Věry Adámkové,
předsedy zdravotního výboru Senátu MUDr. Lumíra Kantora a dalších členů zdravotních výborů
obou komor Parlamentu se ve středu 8. 1. 2020 uskutečnilo další, již tradiční setkání neformálního
Lékařského poslanecko-senátorského klubu s vedením naší profesní samosprávy. V současnosti je
členy České lékařské komory celkem 17 poslanců a 12 senátorů. I když šlo o setkání v první řadě
společenské, informoval prezident komory ministra zdravotnictví i přítomné zákonodárce o plánech
profesní lékařské samosprávy pro nejbližší měsíce.
Komora stále považuje za
největší problém nedostatek finančních zdrojů, který je hlavní
příčinou personální devastace
českého zdravotnictví. Komora
se nemůže smířit s plošným porušováním zákonů, k němuž při
poskytování zdravotní péče dochází. Komora upozorňuje, že

10

občané pacienti mohou dostat
pouze tolik lékařské péče, kolik
jí pojišťovny skutečně zaplatí.
Prezident ČLK MUDr. Milan Kubek informoval přítomné, že vyzval předsedu vlády
Ing. Andreje Babiše k jednání
o výši platby za tzv. státní pojištěnce, a to v nejbližším možném

termínu vzhledem k blížícímu
se zahájení dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2021.
Komora stále prosazuje, aby
obdobně jako režijní náklady
byla také cena práce nositelů
výkonů v Seznamu zdravotních
výkonů průběžně valorizována
o inflaci, a to od roku 2006. Ku-

mulovaná míra inflace činí od
roku 2006 asi 30 %. Vzhledem
k tomu, že za uvedené období
došlo k valorizaci ceny práce
pouze jednou, a to o 10 % na základě dohody prezidenta ČLK
s ministrem Němečkem, požaduje komora okamžitou valorizaci o 20 %. Snížení reálné ceny
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práce lékařů o 1/5, ke kterému
od roku 2006 došlo, odmítá komora nadále tolerovat.
Díky důvěře, které se komora těší u lékařů, roste počet plných mocí, jimiž komora
disponuje pro dohodovací řízení. Přestože ČLK-o.s. bude
pravděpodobně nejsilnějším
profesním sdružením, které vyjednává v několika segmentech,
odmítá ministr Vojtěch vrátit
zástupce komory do tzv. Rady
poskytovatelů, která již začala
o úhradách na příští rok diskutovat. Prezident ČLK znovu
vyzval ministra zdravotnictví,
aby svůj odmítavý postoj ke komoře přehodnotil, a umožnil
tak korektní průběh dohodovacího řízení.
ČLK je znepokojena nejenom porušováním zákoníku
práce, ale také nedodržováním
pravidel pro zaměstnávání cizinců v nemocnicích a léčebnách. Tyto praktiky ohrožují
bezpečnost pacientů. Přestože
na konferenci pořádané odborovými organizacemi dne
10. 12. 2019 náměstkyně ministra MUDr. Šteflová a Ing. Rognerová slíbily, že ČLK bude
pravidelně dostávat z ministerstva požadované informace, které jí umožní dodržování
právních předpisů kontrolovat,
do dnešního dne se tak nestalo.
Prezident ČLK vyzval ministra
zdravotnictví, aby zajistil plnění tohoto veřejně daného slibu.
Na 27. 2. 2020 svolává ministerstvo další jednání o pří-

padné novele zákona o zdravotnických komorách. Pro ČLK
má novela význam pouze v tom
případě, pokud komora získá
právo kontrolovat personální
vybavení poskytovatelů lékařských služeb, dále právo ukládat nápravná opatření také těm
poskytovatelům lékařských
služeb, kteří nejsou fyzickými
osobami, a v neposlední řadě
umožní profesní lékařské samosprávě, aby v případech
obzvláště hrubého porušení pravidel mohla pozastavit
s okamžitou platností oprávnění lékaře k výkonu povolání.
Z přítomných zákonodárců se
v této souvislosti nikdo nepostavil za případný návrh zrušení povinného členství v ČLK.
Odpověď pana ministra byla
vyhýbavá.
Dále byly diskutovány
problémy, které v současnosti
lékařům přidělává nevyzkoušený a špatně fungující systém
povinných elektronických neschopenek a také z pohledu
lékařů zcela zbytečné změny
ve způsobu předepisování elektronických receptů. Stran eNeschopenek komora požaduje
přechodné období, po které by
lékaři mohli neschopenky vydávat i v klasické formě. Ministryně práce Dipl.-Pol. Maláčová
požadavku komory vyhovět odmítla. Stran eReceptů se prezident ČLK ohradil proti tomu,
že Ministerstvo zdravotnictví
zdůvodňovalo změny „přáním
lékařů“. Ministr Vojtěch při-

znal, že mu navrhovaná změna „utekla“, a vyslovil ochotu
jednat o novele vyhlášky, která
od počátku roku umožňuje na
jeden elektronický recept předepsat pouze jeden lék.
Na závěr setkání seznámil
prezident komory přítomné
se současným stavem realizace projektu „Dům lékařů“,

se stavem konta „Lékaři sobě“
a vyzval je, aby také oni zvážili jako členové ČLK poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování školicího centra
a reprezentačního sídla profesní samosprávy s lékařským
klubem. Lékařský stav si Dům
lékařů zaslouží.
Michal Sojka

Komplexní onkologické
centrum Pardubického kraje
přijme lékaře
Požadujeme: zájem o klinickou nebo radiační onkologii, odbornou
a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: nadstandardní platové podmínky, možnost získat kvalifikaci
v uvedených oborech, jistotu stabilního zaměstnání, podporu vzdělávání
a dalšího profesního růstu, práci na plný i zkrácený úvazek, 6 týdnů
dovolené, zaměstnanecké benefity

Více informací najdete na: www.multiscan.cz/odbornici/kariera
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Kontakt: Lenka Ježková, tel. 466 019 511, e-mail: jezkova@multiscan.cz.

11

TEMPUS

MEDICORUM

Elektronické recepty se vrátí
do normálu
Sotva si lékaři stačili na elektronické recepty zvyknout, přišlo Ministerstvo zdravotnictví
s vyhláškou, podle níž dochází od 1. ledna 2020 k omezení počtu léčivých přípravků předepsatelných
na jednom receptu. Ministerstvo navíc ve svém tiskovém prohlášení ze dne 16. 12. 2019 změnu
vysvětlovalo tak, že údajně vyhovělo „připomínkám lékařů a lékárníků z terénu“. Takové tvrzení
nás opravdu překvapilo.
Dne 8. ledna jsme pořádali v sídle komory
pravidelné setkání neformálního Lékařského
poslanecko-senátorského klubu za přítomnosti pana ministra Vojtěcha. Při této příležitosti jsem upozornil na naprostou nesmyslnost změny, která lékařům přináší pouze
další komplikace a zdržení při práci. Svoji
nespokojenost netajili ani přítomní kolegové
z řad zákonodárců. Pan ministr pak pod tímto
tlakem slíbil brzkou nápravu.
Dne 14. 1. 2020 se ministr Vojtěch
písemně obrátil na prezidenta ČLK s vysvětlením, že ke změně došlo na základě
„požadavku Asociace nemocnic a České
farmaceutické společnosti ČLS JEP“. To vysvětluje situaci, neboť pracujícím lékařům tato
změna zavedených pravidel práci komplikuje.
Obratem jsem pana ministra ujistil, že komora

podpoří návrat k zažité praxi, kdy na jednom
receptu, t. č. elektronickém receptu, bylo a bude
možno předepisovat dva léčivé přípravky.
Ministerstvo následně předložilo
k připomínkám návrh novely vyhlášky,
podle kterého by znovu bylo možné předepisovat na jednom elektronickém receptu
dva různé léčivé přípravky.
Na základě přání ministra Vojtěcha,
který chce napravit chybu svého úřadu,
jsem jménem ČLK vyjádřil s návrhem
okamžitý souhlas. Změnu podpořily i další
relevantní lékařské organizace. Novela vyhlášky by měla nabýt účinnosti k 15. 3. 2020
a pravidla pro předepisování léčivých přípravků by se na eReceptech měla vrátit do stavu,
na který jsme všichni zvyklí.
Milan Kubek
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Foto: Shutterstock.com

Inzerce ▼

Skutečnost je taková, že Česká lékařská
komora obdržela návrh dotyčné vyhlášky
č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých
přípravků při poskytování zdravotních
služeb, k připomínkování celkem dvakrát.
Zatímco první verze ministerského návrhu nepřinášela žádnou změnu v počtu
léčivých přípravků na jednom elektronickém receptu, pak druhá již obsahovala omezení umožňující předepsat
pouze jeden druh léčivého přípravku.
Důvodová zpráva k druhému návrhu
předložená ministerstvem však tuto
změnu zatajila. Nikdo nás neupozornil
na to, že by se počet léčivých přípravků
na receptu měl oproti dosavadní praxi
jakkoliv měnit. Proto si osoby pověřené
za ČLK zpracováním připomínek k návrhu
této změny nevšimly, a komora tedy, stejně
tak jako jiné lékařské organizace, žádnou
připomínku neuplatnila. O chystané změně jsme se dozvěděli až ex post v polovině
prosince.
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ELEKTRONICKÉ RECEPTY

Z důvodové zprávy Ministerstva zdravotnictví
Vyhláška č. 329/2019 Sb. nově od 1. 1. 2020
stanovuje, že na elektronický recept může
být předepsán pouze jeden druh léčivého
přípravku. Podněty z praxe ukazují, že tato
úprava představuje neakceptovatelnou administrativní zátěž, která vede k prodloužení
času potřebného pro předepsání více druhů
léčiv pro jednoho pacienta na recepty lékaři
a u farmaceutů k obtížím při zadávání kódů
identifikátorů, které byly zaslány formou
SMS na analogové mobilní telefony.
Účelem novelizace vyhlášky je vyhovět
podnětům z prostředí adresátů normy, které
Ministerstvo zdravotnictví zaznamenává od
nabytí účinnosti vyhlášky č. 329/2019 Sb.,
ve kterých volají po návratu k předešlé právní úpravě (dvoupoložkovým elektronickým
receptům).
Ministerstvo zdravotnictví se obrátilo na zástupce poskytovatelů zdravotních
služeb (Českou lékařskou a lékárnickou komoru, Sdružení ambulantních specialistů
a Sdružení praktických lékařů ČR) s žádostí
o stanovisko k případnému návratu k dvou-

položkovému elektronickému receptu, a to
za účelem ověření shody odborné veřejnosti
na této změně.
Dne 14. 1. 2020 obdrželo Ministerstvo
zdravotnictví stanovisko České lékárnické
komory, která v něm uvádí, že v souvislosti s širokou diskusí ohledně počtu položek
na receptu podporuje za současné situace
dvě položky na receptu.
Dne 17. 1. 2020 obdrželo Ministerstvo
zdravotnictví stanovisko České lékařské
komory, která v něm uvádí, že podporuje
návrat k zažité praxi, kdy na jednom receptu, t. č. elektronickém receptu, bylo a bude
možno předepisovat dva léčivé přípravky,
podporuje návrh změny počtu položek na
elektronickém receptu a doufá, že nová vyhláška nabude účinnosti v termínu co možná
nejkratším.
Dne 19. 1. 2020 obdrželo Ministerstvo
zdravotnictví stanovisko Sdružení ambulantních specialistů (SAS), které uvádí, že
by byl žádoucí návrat k režimu platnému před
koncem roku 2019, tj. alespoň 2 položky na

1 recept, a to v souvislosti s tím, že SAS eviduje
od svých členů velkou řadu stížností na nový
systém 1 položka/1 recept, přičemž mnoho
připomínek se týká nejen nárůstu spotřeby
papírů, ale především zhoršení orientace starších polymorbidních pacientů v receptech,
pokud si je nechávají posílat přes SMS.
Dne 20. 1. 2020 obdrželo Ministerstvo
zdravotnictví stanovisko Sdružení praktických lékařů ČR (SPL). Ve svém stanovisku
SPL uvádí, že skutečně zaznamenává velké
množství podnětů od praktických lékařů, kterým změna ze dvou na jednu položku způsobuje poměrně velké problémy. Návrat ke dvěma
položkám na eReceptu by tedy SPL určitě uvítalo. U listinného receptu, který je skutečně
spíše výjimečnou variantou předpisu léčiva,
lze jednu položku na receptu akceptovat.
Ministerstvo k výše uvedeným stanoviskům jednotlivých zástupců poskytovatelů zdravotních služeb uvádí, že návrh
novely vyhlášky č. 329/2019 Sb. tato stanoviska reflektuje.
(red)

Pro naše roztomilé
pacienty hledáme
PEDIATRA!
Pro prémiovou kliniku Canadian Medical
v Praze hledáme šikovného pediatra se
znalostí angličtiny. Na nového lékaře čeká
samostatná práce v moderních ambulancích
s možností rozvíjet odbornost v širším týmu
výborných dětských lékařů a dalších specialistů. Kromě dobrého finančního ohodnocení
nabízíme řadu dalších benefitů a podmínky
přizpůsobené vašim individuálním potřebám.

Kontakt

|

TEMPUS MEDICORUM
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ELEKTRONICKÉ NESCHOPENKY

Elektronické neschopenky si lékaři
(zatím) nezamilovali
„eNeschopenka bude postupem času miláčkem lékařů,“ řekla ministryně Jana Maláčová na tiskové
konferenci. Důvodem bude, že výrazně šetří administrativu.
Lékařská komora dlouhodobě prosazovala, aby elektronické neschopenky byly nepovinné, případně aby existovalo alespoň přechodné období v délce trvání dva roky, během
něhož by systém prokázal svoji funkčnost.
Komora zároveň požadovala pro lékaře
úhradu za vystavení a ukončení eNeschopenky.
Na podzim jsme se připojili k požadavku Sdružení praktických lékařů (SPL), aby z prostředků
ČSSZ bylo hrazeno 92 Kč za vystavení a 92 Kč
za ukončení pracovní neschopnosti. Jedná se
o analogii úhrady za vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání
plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání
z důvodu nemoci nebo úrazu (od 1. 1. 2020
byla tato platba navýšena na 100 Kč).
Ministr zdravotnictví úhradu z veřejného
zdravotního pojištění odmítal s odůvodněním, že nejde o poskytování zdravotní péče.
Rovněž Ministerstvo práce a sociálních věcí
argumentovalo tím, že elektronizace je vlastně ulehčením práce pro lékaře, a tedy není
důvod pro úhradu administrativních nákladů.
Dne 18. listopadu 2019 mne paní ministryně Maláčová informovala o dohodě ministra
zdravotnictví, ministryně práce a předsedy
vlády, že poskytovatelé zdravotních služeb
v souvislosti s agendou eNeschopenka žádnou úhradu nedostanou. Splnění požadavku
SPL a ČLK by si údajně vyžádalo zhruba
471 mil. Kč/rok, pokud by částkou 92 Kč bylo

Vzhledem k celkové nepřipravenosti
systému elektronických neschopenek, které si lékaři nemohli včas vyzkoušet, požádal
jsem dne 12. 12. 2019 ministryni Maláčovou
o vyhlášení přechodného období, po které by
lékaři mohli neschopenky vydávat i v klasické formě. Navrhoval jsem určitou analogii
postupu Ministerstva zdravotnictví pro rok
2018 při zavádění povinných eReceptů. Ministryně práce Dipl.-Pol. Maláčová však požadavku komory vyhovět odmítla, o čemž mne
20. prosince písemně informovala.
Milan Kubek

hrazeno rovněž vystavení potvrzení o trvání
dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Odhad
vycházel z údajů za rok 2018, kdy 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. Osobně považuji takové
vyjádření za urážlivé. Představa, že se lékař
dopouští podvodu kvůli stokoruně, je sama
o sobě dost trapná.

Představenstvo ČLK konstatuje, že
projekt povinných eNeschopenek nebyl
před svým spuštěním řádně připraven a vyzkoušen a v současnosti přináší nejenom
lékařům a jejich pacientům, ale i zaměstnavatelům řadu komplikací.
ČLK nadále trvá na tom, aby
z prostředků ČSSZ bylo hrazeno 100 Kč
za vystavení a 100 Kč za ukončení pracovní
neschopnosti. Jedná se o analogii úhrady za
vydání potvrzení o dočasné neschopnosti
uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti
uchazeče o zaměstnání z důvodu
nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče
o zaměstnání.
Usnesení schváleno jednomyslně na
zasedání představenstva ČLK 25. 1. 2020.

Analýza fungování eNeschopenek v lednu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) vyhodnotilo první měsíc
fungování eNeschopenek. Čísla vydaných pracovních neschopností odpovídají lednovému
průměru. Celkem bylo k 28. 1. 2020 vydáno přes
208 tisíc elektronických neschopenek. Z analýzy vyplývá, že v průměru je denně vystavováno
zhruba 10 tisíc eNeschopenek. Průměrný počet
nově vystavených papírových neschopenek se
pohybuje okolo 3 % z celkového objemu neschopností. ČSSZ do této doby neuplatnila vůči
lékařům ani jedinou sankci.
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Co se týče fungování eNechopenky, objevil
se jeden problém ePortálu ČSSZ, kdy se do něj
kvůli přetížení 6. 1. 2020 hůře přihlašovalo. Bylo
třeba opravit jednu bezpečnostní funkcionalitu.
ČSSZ reagovala okamžitě a systém se brzy vrátil
do normy. Komplikace se dotkly minima lékařů.
Lékařské softwary dotčeny nebyly.
8. 1. 2020 pak mohli lékaři využívající
vlastní software od 9:40 hodin do 10:22 hodin
zaznamenat zpomalení nebo krátkodobou
nedostupnost služeb.
Někteří dodavatelé lékařského softwaru způsobili komplikace lékařům tím,

že neimplementovali do aplikací možnost
pracovat s eNeschopenkou před tím, než ji
převzala ke zpracování ČSSZ. Drtivá většina
dodavatelů tuto funkci standardně naprogramovala a nemá ji jen naprosté minimum.
Tato funkce ale byla zahrnuta jako nutná
součást řešení softwaru a dodavatelé ji měli
do softwaru implementovat od počátku.
Není tedy pravdou, co tvrdí Sdružení praktických lékařů, že bude třeba nové rozšíření
softwaru.
Tisková zpráva MPSV
29. 1. 2020
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SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK

Zveme všechny mladé
lékaře na PaSoNetku!
Sekce mladých lékařů ČLK zve
na již tradiční setkání s názvem
PaSoNetka. Akce se uskuteční
20.–22. 3. 2020 v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy. Hlavní
program akce je připraven na víkend. V sobotu se můžete těšit
na spoustu zajímavých přednášejících, mezi nimiž bude například
MUDr. Tomáš Šebek, Mgr. Daniel
Valášek z právní kanceláře ČLK
či Mgr. Zbyněk Podhrázký z MZ
ČR. Rovněž proběhne panelová
diskuse s představenstvem ČLK,
na které budete mít příležitost
získat odpovědi na otázky, které
vás zajímají. V závěru dne se budou konat volby do předsednictva
Sekce mladých lékařů České lékařské komory a večer se uskuteční bowlingový turnaj. V neděli
proběhnou workshopy, kde si budete moci prakticky vyzkoušet
práci s ultrazvukem, naučit se
dávkovat inzuliny či se účastnit
workshopu s názvem Domácí násilí pro lékaře. Zájemci se mohou
zaregistrovat pod tímto odkazem:
bit.ly/Registrace2020 nebo na
našich facebookových stránkách.
Moc se na vás těšíme.
Sekce mladých lékařů ČLK
TEMPUS MEDICORUM
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Jaká bude platba za státní
pojištěnce
Začíná dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče v roce 2021. Velkou neznámou však
zůstává výše platby za tzv. státní pojištěnce. Pokud nevíme, kolik bude stát v příštím roce platit za důchodce, děti a nezaměstnané, tedy za 60 % obyvatel, kteří ne vlastní vinou čerpají
zhruba 80 % veškeré zdravotní péče, těžko můžeme seriózně jednat se zdravotními
pojišťovnami.
Vzhledem k tomu, že slibovaný zákon zajišťující pravidelnou
valorizaci platby státu v návaznosti na vývoj průměrné mzdy
nebyl vůbec projednán, bude
i tentokrát rozhodovat vláda dle
svého uvážení, a to do konce měsíce června. Ve skutečnosti však
tento základní parametr ovlivňující příjmovou stránku systému
veřejného zdravotního pojištění
potřebujeme znát mnohem dříve,
abychom mohli s pojišťovnami
seriózně vyjednávat.

Milan Kubek

Vyměřovací základ a výpočet pojistného
Období

Vyměřovací
základ (Kč)

Pojistné
(Kč)

od 1. 1. 2020

7 903,00

1 067,00

1. 1.–31. 12. 2019

7 540,00

1 018,00

LÉKAŘI DO NĚMECKA

1. 1.–31. 12. 2018

7 177,00

969,00

1. 1.–31. 12. 2017

6 814,00

920,00

1. 1.–31. 12. 2016

6 444,00

870,00

1. 7. 2014–31. 12. 2015

6 259,00

845,00

1. 11. 2013–30. 6. 2014

5 829,00

787,00

1. 1. 2010–31. 10. 2013

5 355,00

723,00

1. 1. 2008–31. 12. 2009

5 013,00

677,00

1. 1.–31. 12. 2007

5 035,00

680,00

1. 4.–31. 12. 2006

4 709,00

636,00

1. 2.–31. 3. 2006

4 144,00

560,00

■ vedoucí lékař gynekologie do Dolního Saska
■ vedoucí lékař gynekolog a porodník

■ sekundární lékař pro interní medicínu –

možnost 0,5 úvazku
■ 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

1. 1.–31. 1. 2006

3 798,00

513,00

Nabízíme:

1. 1.–31. 12. 2005

3 556,00

481,00

1. 1.–31. 12. 2004

3 520,00

476,00

■ vysoký výdělek 4 500–13 000 euro měsíčně podle pozice

1. 1.–31. 12. 2003

3 458,00

467,00

1. 7. 2001–31. 12. 2002

3 250,00

439,00

1. 7. 1998–30. 6. 2001

2 900,00

392,00

2 120,00

287,00

■ úleva od administrativy

■ 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
Inzerce ▼

ní o platbě za státní pojištěnce jménem lékařské komory
přímo na pana premiéra, který
jak známo resort zdravotnictví
prostřednictvím svého ministra
Vojtěcha řídí.
Místo předsedy vlády mi
odpověděl pan ministr, jehož
dopis přikládám.

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

Aktuálně hledáme lékaře na pozice:
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Vláda hovoří o zdravotnictví jako o jedné ze svých priorit. V nejbližší době však bude
muset prokázat, zda tomu tak
skutečně je, nebo zda nejde
o nic jiného než o sliby pro naivní voliče.
Vzhledem k narůstající
nejistotě jsem se počátkem
roku obrátil s žádostí o jedná-

www.pharmonia.cz

1. 1.–30. 6. 1998
1. 7. 1996–31. 12. 1997

2 000,00

270,00

1. 1.–30. 6. 1996

1 625,00

220,00

1. 1. 1994–31. 12. 1995

1 430,00

194,00

1. 1.–31. 12. 1993

1 694,00

229,00
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PLATBA ZA STÁTNÍ POJIŠTĚNCE

Žádost o jednání o výši platby
za tzv. státní pojištěnce

TEMPUS MEDICORUM

konce prvního čtvrtletí letošního roku.
Zvyšování výdajů na zdravotnictví je, spolu s hledáním finančních rezerv, které však nejsou
dostatečné, základním předpokladem pro zajištění dostupnosti
kvalitní a bezpečné zdravotní péče
pro občany v situaci, kdy se naše
podfinancované zdravotnictví
potýká se závažnou personální
krizí. Tato krize je o to závažnější, že se netýká pouze lůžkových
zdravotnických zařízení a v žádném případě se také nejedná jen
o nedostatek zdravotních sester.
Zásadním problémem se stává
nedostatek pracujících lékařů
a jejich stárnutí.
Pane premiére, Vaše vláda
provádí rozsáhlou sociální politiku. Zvyšujete důchody i rodičovský příspěvek. Dotujete
seniorům cestování. Zejména
starší lidé však ke spokojenému životu potřebují dostupné
kvalitní sociální a zdravotní
služby, které je jim třeba rovněž zajistit.

/ ÚNOR 2020

PROMOCE

18. 4. 2020

registrujte se na emailu: anna.jarmarova@lf1.cuni.cz

Inzerce ▲

Vážený pane předsedo vlády,
obracím se na Vás s žádostí
o jednání o výši platby, kterou
bude zdravotním pojišťovnám
v příštím roce odvádět stát za
tzv. státní pojištěnce.
Tato žádost není v žádném
případě předčasná, neboť již počátkem února začnou jednání
poskytovatelů zdravotních služeb s pojišťovnami o úhradách
zdravotních služeb v roce 2021.
Základním předpokladem korektnosti a úspěchu těchto jednání je znalost ekonomických
parametrů systému veřejného
zdravotního pojištění pro rok
2021. Vzhledem k tomu, že za
asi 60 % obyvatel, tedy důchodce, děti a nezaměstnané, je plátcem pojistného stát, má výše
této zástupné platby zásadní
význam pro příjmovou stránku systému veřejného pojištění,
i když výše této platby dosahuje
přibližně pouhé jedné čtvrtiny
odvodů zdravotního pojištění
z průměrné mzdy.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, stanoví s účinností od
1. 1. 2020 vyměřovací základ pro
platbu pojistného státem ve výši
7903 Kč. Pojistné odpovídající
13,5 % z tohoto vyměřovacího
základu je tedy 1067 Kč/měsíc.
Vzhledem k tomu, že novela zákona o valorizaci platby za státní pojištěnce nebyla projednána
a schválena, bude podle platné
právní úpravy o výši platby od
ledna 2021 rozhodovat Vaše vláda, a to nejpozději do 30. června
letošního roku. Abychom však
mohli seriózně vyjednávat se
zdravotními pojišťovnami, potřebujeme výši platby za tzv.
státní pojištěnce pro příští rok
znát co nejdříve. Nejlépe do
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Kvůli stárnutí populace
a díky úspěchům, které dosahuje medicína v prodlužování
života, a to i těžce nemocným lidem, stoupají ve všech vyspělých
zemích výdaje na zdravotnictví.
Tyto výdaje, či lépe řečeno investice do zdraví, rostou rychleji než ekonomika a jejich podíl
na hrubém domácím produktu
vyspělých zemí roste. V České
republice tomu tak zatím není.
Do zdravotnictví investujeme
málo a naše výdaje na zdraví se
navzdory jejich nominálnímu
růstu pohybují stále okolo 7,0 %
až 7,5 % HDP. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný.
Pane premiére, dovoluji si

PLATBA ZA STÁTNÍ POJIŠTĚNCE

v této souvislosti připomenout
Vaše vyjádření, kdy jste jako
nastupující předseda vlády deklaroval úmysl podporovat růst
výdajů na zdravotnictví tak, aby
také Česká republika směřovala
k hranici výdajů na úrovni 9 %
HDP, která je běžná ve vyspělých státech EU. Doufám, že jste
si i nadále vědom skutečnosti,
že vzhledem k stárnutí populace
bude i v naší ekonomice hrát
zdravotnictví spolu se sociálními službami stále důležitější
roli.
Vzhledem k současné politické situaci je pravděpodobně jediným možným zdrojem
podstatného zvýšení finančních

prostředků pro zdravotnictví
právě výrazná valorizace platby
pojistného za tzv. státní pojištěnce.
Rovněž mne zaujalo Vaše
vyjádření, že jste jako předseda
vlády odhodlán podporovat naši
ekonomiku veřejnými penězi,
a to i za cenu dalšího rozpočtového deficitu. Investovat do budoucnosti je samozřejmě rozumné. Dovoluji si v této souvislosti
upozornit, že právě investice do
zdravotnictví patří spolu s investicemi do vědy a školství k těm
nejefektivnějším, byť možná
nepřináší okamžitý penězi měřitelný profit. Pouze zdraví lidé
však mohou pracovat, vytvářet

hodnoty a v konečném důsledku
i platit daně.
Vážený pane premiére,
vzhledem k tomu, že nám oběma záleží na blahu obyvatel naší
vlasti, a tedy i na rozvoji našeho
zdravotnictví, věřím, že se shodneme i na tom, že vláda ČR musí
o podstatném zvýšení platby za
tzv. státní pojištěnce rozhodnout
co možná nejdříve.
Vzhledem k důležitosti problému a výše uvedeným skutečnostem si Vás jménem České lékařské komory dovoluji požádat
o jednání co možná nejdříve.
S uctivým pozdravem
MUDr. Milan Kubek,
prezident České lékařské komory

Naléhavost situace si náležitě
uvědomuji
vacího základu pro pojistné hrazené státem
za osobu, za kterou je plátcem pojistného
stát, který je obsahem připravovaného nařízení vlády s účinností od 1. ledna 2021, bude
stanovena v nejbližší době v návaznosti na
probíhající intenzivní jednání zástupců Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí.
S pozdravem
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
ministr zdravotnictví

HLEDÁME LÉKAŘE!

Vážený pane prezidente,
z pověření pana premiéra si Vám dovoluji
odpovědět na Váš dopis, který se týkal dosud
neznámé výše platby, kterou bude v příštím
roce odvádět stát za tzv. státní pojištěnce.
Jelikož se ani přes opakovaná jednání nepodařilo dospět ke konsenzu s Ministerstvem
financí ohledně stanovení valorizačního mechanismu, od pokračování v legislativním
procesu návrhu, který by zabezpečoval automatickou úpravu výše platby pojistného
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hrazeného státem za tuto skupinu pojištěnců,
bylo prozatím upuštěno. I přes zmíněný rozpor se však s Ministerstvem financí podařilo
nalézt alespoň kompromisní řešení pro rok
2021 spočívající v adekvátním navýšení odvodu za státní pojištěnce prostřednictvím
nařízení vlády.
Naléhavost situace, počítaje v to i nezbytnost znalosti výše platby za státní pojištěnce
účastníkům dohodovacího řízení na rok 2021,
si náležitě uvědomuji. Přesná výše vyměřo-

• Urgentní příjem • LDN • Rehabilitační •
Interní • Plicní • Infekční • Ortopedické •
Chirurgické • Neurologické • Mikrobiologie
• Hematologické • Dětské a novorozenecké –
pouze se specializovanou způsobilostí
Kompletní a aktuální informace k volným
pracovním pozicím najdete na našich
internetových stránkách v sekci kariéra.
e-mail: personalni@nem-tr.cz
tel.:
+420 568 809 455

www.nem-tr.cz
Náborový příspěvek až 300 000 Kč
Výše náborového příspěvku
až 100 000 Kč u lékařů s odbornou způsobilostí
až 200 000 Kč u lékařů se základním kmenem
až 300 000 Kč u lékařů se specializovanou
způsobilostí
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHODU!
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Foto: ČTK

Přijmeme atestované lékaře,
ale i absolventy na tato oddělení:

VĚDECKÁ RADA ČLK

Rodiče na operačních sálech?
V posledních letech jsme svědky značného posunu v humanizaci medicíny a autonomie pacienta. Na
tom se podílí z velké části nedávno přijatá legislativa. Zastánci tohoto vývoje ale nesmí opomíjet
to, že prostředí, kde je lékařská péče poskytována, je specifické a snahy o posílení práv pacientů
nesmí ohrožovat úroveň a kvalitu péče.
sedy oborových komisí Vědecké rady ČLK
těch oborů, kterých se tato problematika
dotýká. Na zasedání Vědecké rady ČLK
dne 23. ledna 2020 jsme na základě těchto
názorů přijali následující stanovisko, se
kterým se jednomyslně ztotožnilo i představenstvo ČLK.

Stanovisko VR ČLK k přítomnosti
příbuzných a právních zástupců
na operačním sále:

Ano, byli jsme donuceni k tomu, že sepisujeme stohy souhlasů, kterým většina
pacientů nerozumí a ani je nechce číst a jejichž probírání berou jako další nepříjemnost spojenou se svou léčbou. V porodnicích
se lékaři snaží vycházet vstříc při dodržování
„porodních plánů“, které jsou často v protikladu se snahou poskytnout co nejkvalitnější
odbornou péči. Ale jsou situace, kdy už se
jako lékařský stav musíme ohradit a vysvětlit, že existuje hranice, za kterou již nelze jít,
protože našim prvořadým úkolem je kvalitně
léčit. Již profesor Arnold Jirásek varoval:
„Běda bude pacientovi, až lékař přestane
být sebevědomě odvážným a stane se právně
opatrným.“
V poslední době jsem byl osloven z více
zdravotnických zařízení, že se na ně obrátili
rodiče s požadavkem umožnit jim vstup
na operační sál při uvádění jejich dětí do
anestezie. Tyto požadavky byly doplněny právním rozborem, který nepřipouštěl
prakticky jinou možnost než jim vyhovět.
Obrátil jsem se proto s prosbou o názor
k této věci na právní kancelář ČLK a před-
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Přítomnost zákonných zástupců nezletilých či nesvéprávných pacientů na operačních sálech či v dalších specifických
prostorách vyžadujících zvláštní režim
by měla být upravena vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb. Vnitřní řád
by měl jednoznačně stanovit, zda poskytovatel
ZS umožní přítomnost zákonného zástupce
v neomezeném rozsahu, či zda poskytovatel
zdravotních služeb vymezí specifické prostory,
případně druhy zdravotní péče, při nichž nelze
přítomnost zákonného zástupce umožnit.
VR ČLK doporučuje, aby právo na neomezenou přítomnost zákonného zástupce
nezletilého či nesvéprávného pacienta bylo
omezeno v případech poskytování zdravotní péče na operačních sálech, případně
v prostorách se zvláštním režimem, tzv.
řízených zónách.
VR ČLK trvá z odborného hlediska na
striktním dodržování hygienicko-epidemiologického režimu na operačních sálech či
v dalších specifických prostorách podléhajících
tomuto zvláštnímu režimu. Důraz kladený
na striktní dodržování stanovených pravidel
je především v zájmu pacientů, jakož i poskytovatele zdravotních služeb, přičemž tento
postup vede ke snížení rizika nežádoucích perioperačních stavů a komplikací, případně je
významně snižuje.
Přítomnost laického prvku může být nežádoucím činitelem, který může negativně ovlivnit průběh a kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. VR ČLK setrvává na stanovisku,
že na operačním sále mohou být přítomni toliko
zdravotničtí pracovníci, kteří v konkrétní situ-

aci poskytují zdravotní péči, případně osoby
v přípravě na zdravotnické povolání, které již
disponují potřebnými odbornými znalostmi pro
výkon budoucího lékařského či zdravotnického
povolání.
VR ČLK rovněž konstatuje, že operační
sály a prostory se zvláštním režimem jsou po
stavebně-technické a provozní stránce určeny
toliko pro omezený počet zdravotnickýcc pracovníků, kteří musí mít při poskytování zdravotních
služeb zajištěn požadovaný prostor pro řádné
a nerušené poskytování zdravotních služeb.
VR ČLK rovněž konstatuje, že je nezbytné
zdravotnickým pracovníkům zajistit maximální psychický komfort pro plné soustředění
zejména na nezletilé pacienty a rozsah poskytovaných zdravotních služeb.
Cílem je poskytnutí kvalitní a bezpečné
zdravotní péče, tomu musí odpovídat i zázemí, profesionální obsazení operačních sálů
a eliminace činitelů, které by mohly narušit koncentraci či pozornost zdravotnických
pracovníků.
VR ČLK současně doporučuje, aby v případě nezletilých či nesvéprávných pacientů bylo
při poskytování zdravotních služeb na operačních sálech postupováno s náležitým citlivým
přístupem, který musí vést v prvé řadě ke klidu
samotného pacienta, ale měl by přispět i k vyrovnanému vztahu se zákonným zástupcem.
Ideálním postupem se jeví zavedení včasné
útlumové medikace za přítomnosti zákonného
zástupce, která povede k postupnému navození
spánku pacienta a posléze k předání pacienta
zdravotnickému personálu.
Na vypracování tohoto stanoviska se podíleli zasláním svých podnětů:
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.,
MBA, doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., doc.
MUDr. Karel Havlíček, CSc., prof. MUDr.
Jan Pirk, DrSc., prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.,
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., FEBPS,
Mgr. Daniel Valášek, MBA
Všem za jejich práci děkuji.
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.,
viceprezident ČLK a předseda Vědecké rady ČLK
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Brexit: Postoj evropských lékařských
organizací

20

prof. Vassilios Papalois, prezident Evropské
unie odborných lékařů (UEMS)
Volný překlad:
Mgr. Lukáš Pfauser,
poradce ČLK pro otázky EU

Foto: Shutterstock.com

O tom, že jakákoliv forma odchodu Velké
Británie z Evropské unie negativně dopadne
na zdravotnický sektor všech členských zemí,
které naše organizace reprezentují, se hovoří
opakovaně. Utrpí zejména schopnost lékařů
poskytovat pacientům nejvyšší možnou úroveň
zdravotní péče.
Cítíme zklamání nad vystoupením Spojeného království z EU, ale zároveň vítáme rozhodnutí jeho představitelů učinit tak spořádaným
způsobem, protože přijetí příslušné smlouvy
zmírní dopady brexitu na naši profesi.
Dohoda o vystoupení Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
v jednom z ustanovení zaručuje, že bude – alespoň do konce přechodného období v prosinci
roku 2020 – fungovat vzájemné uznávání odborných kvalifikací. Taková situace umožní, že naši
lékaři náhle neztratí možnost vykonávat profesi
a vzdělávat generace následovníků nehledě na
to, kde působí a odkud pocházejí.
Důležitou roli hraje rovněž skutečnost, že
díky smlouvě zůstává Velká Británie po výše
uvedenou dobu součástí tzv. mechanismu varování, což výrazně podporuje bezpečí pacientů
napříč starým kontinentem.
Pozitiva dohody o vystoupení Británie z EU
pocítí nejvíce ostrov Irsko, na němž má evropská
legislativa i evropská finanční podpora nepopiratelný význam pro rozvoj, zajištění a propojení nezbytných přeshraničních zdravotnických služeb.

Nyní je skutečně třeba zahrnout klíčová
ustanovení také do právního rámce, který později určí podobu vztahů mezi Velkou Británií
a Evropskou unií. Proto vyzýváme vládu Spojeného království a instituce Evropské unie, aby na
základě jednání a věcného přístupu k řešení problémů zajistily, že zdravotnické profese budou
schopné poskytovat pacientům vysoce kvalitní
péči i po přechodném období. Podporujeme
také kolegy z Britské lékařské asociace (BMA),
jimž jsme připraveni v jejich velmi náročných
úkolech pomoci.
Dr. Erich-Theo Merholz, prezident Evropské asociace vedoucích nemocničních lékařů
(AEMH)
Dr. José Santos, prezident Evropské rady
lékařských profesních samospráv (CEOM)
prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, prezident Stálého výboru evropských lékařů (CPME)
Nikolaos C. Xifaras, prezident Evropské
organizace studentů medicíny (EMSA)
Mathias Körner, prezident Mladých evropských lékařů (EJD)
Dr. Joao De Deus, prezident Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS)
Dr. Calin Bumbulut, prezident Evropské
unie praktických lékařů (UEMO)

Foto: Shutterstock.com

Osm představitelů předních nadnárodních organizací zastupujících zájmy evropských lékařů
vydalo v souvislosti s odchodem Velké Británie z EU ke konci ledna 2020 stanovisko, ve kterém
vyzvalo politiky, aby jednali v zájmu zachování vysoce kvalitní péče o pacienty. Příslušný dopis
zveřejňujeme ve volném překladu.
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CENA ZA STATEČNOST

Ocenění MUDr. Lenky Mergenthalové,
bývalé ředitelky Kroměřížské nemocnice
Cenu za statečnost LOK-SČL, která se tradičně předává na Plese lékařů českých, obdržela za rok
2019 bývalá ředitelka Kroměřížské nemocnice a. s. a anestezioložka MUDr. Lenka Mergenthalová,
MBA. Navrhla ji místní organizace LOK-SČL v Kroměříži. MUDr. Mergenthalová stála v čele nemocnice
od roku 2014 a vloni v lednu byla odvolána Radou Zlínského kraje poté, co se dostala do konfliktu
s hejtmanem Jiřím Čunkem kvůli stavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně. Jako ředitelka měla
podporu zaměstnanců i vedení města. Významně přispěla ke zlepšení ekonomiky a pracovala na
rozvojových projektech nemocnice.
Paní doktorko, co říkáte ocenění a faktu,
že vás navrhli vaši bývalí zaměstnanci?
Ocenění si velmi vážím a s pokorou za ně
děkuji. Těší mě, že zaměstnanci ocenili moji
snahu bránit zájmy naší nemocnice. Získat
si jejich důvěru v pozici ředitele byl běh na
dlouhou trať. Prošli jsme od roku 2014 velmi
těžkým obdobím se složitými změnami včetně
vypjatých jednání o personálních záležitostech a mzdách. Společně jsme to zvládli, z toho
mám dobrý pocit a zadostiučinění.
Konflikt mezi zastánci stavby nové krajské nemocnice a jejich odpůrci byl velmi
intenzivní. Dá se jednoduše shrnout do
vzorce, kdy ve Zlíně je většina pro a mimo
krajské město proti? Co bylo za vaším negativním postojem vůči stavbě? Pominu-li
formu, s jakou ji hejtman Čunek a jeho
lidé prosazovali…
Úplně jednoduchý vzorec to není. Všichni
víme, že ve Zlínském kraji potřebujeme
funkční a dobře personálně zajištěnou
krajskou nemocnici. O tom nikdo z nás
zdravotníků ve Zlíně či v okresních městech
vůbec nepochybuje. Spolupráce v rámci
specializované a superspecializované
péče se již léta rozvíjí, to není nic nového
a objeveného současným hejtmanem. Konflikt vychází z toho, že existují odlišné názory, jak řešit zanedbanou infrastrukturu
krajské nemocnice a jak případně změnit
právní formu nemocnic. Každý z nás si dokáže vyhodnotit, že přesun a budování krajské nemocnice na zelené louce s sebou nese
některé výhody. Bohužel i významná rizika.
Ta jsou však u nás ve Zlínském kraji bagatelizována. Nesouhlas s jediným „správným“
řešením se netoleruje. Neexistují variantní
řešení. Neproběhlo validní srovnání alternativ rekonstrukce a nové výstavby, aby bylo
možné učinit zodpovědné rozhodnutí. Řešení
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řešení s přesunem lokality krajské nemocnice
na nemocnici, za kterou jsem zodpovídala.
To je opravdu jen ve zkratce. Problém byl
složitější o nesoulad v představenstvu ohledně rozvoje Kroměřížské nemocnice, růstu
mezd, ekonomických aspektů a v neposlední
řadě o otázku fúze krajských nemocnic, která
s budováním supernemocnice úzce souvisí.
Mé názory zůstaly v rámci představenstva
bohužel menšinové. O rozhodnutí Rady Zlínského kraje polemizovat nechci, bylo plně
v její kompetenci.

zelená louka s jednorázovou investicí zhruba 9 miliard, přesunutí nemocnice o 10 km
směrem ke Kroměříži a Uherskému Hradišti, to bude mít nezanedbatelný dopad do
chodu všech regionálních nemocnic. Půjde
o investice, o personál, o výkony, o dostupnost. Každý ředitel nemocnice si dokáže velmi
rychle vyhodnotit, jaký dopad to pro jeho
zařízení bude mít, a nemůže souhlasit s tvrzením hejtmana, že na rozsahu a dostupnosti
aktuálně poskytované péče v regionálních
nemocnicích se vůbec nic nezmění, že budou
finanční prostředky na investice pro všechny,
že bude personál. Pokud personál nebude, tak
se bude operativně alokovat podle potřeby. Je
to nereálné, nehrála a nehraje se otevřená hra
jak s personálem, tak s pacienty regionálních
nemocnic. To bylo podstatou mého nesouhlasného postoje. Nikoliv nová nemocnice
jako taková, ale dopady jediného „správného“

Českým zdravotnictvím hýbe personální
nedostatečnost mnoha nemocnic. Jak
u lékařů, tak u sester. Dá se říct, že na
mnoha místech už vede k negativním
dopadům na zdraví a život pacientů.
Porušování zákoníku práce se stalo
v podstatě normou. Jak to vidíte vy?
Personální situace ve zdravotnictví je skutečně alarmující a složitá, pro mnohého ředitele
nemocnice doslova noční můra. Sama jsem
si jich prožila několik. Největší z nich, vnitřní lékařství, mnozí jistě znají. Zdravotnictví
funguje díky maximálnímu nasazení zdravotníků, nepřetržitý provoz většiny nemocnic
řeší přesčasy, ať už je pojmenujeme jakkoliv.
Podle mého názoru se stále nedělá pro řešení
dost. Hlavním objektem zájmu musí být vždy
a v první řadě stávající personál, jeho stabilizace,
spokojenost, jistota, důvěra. Snahy bagatelizovat a zastírat potíže věci příliš nepomáhají. Trvá
problém s postgraduálním vzděláváním lékařů,
papírováním, nedotáhlo se do konce posílení
a přerozdělení kompetencí jednotlivých kategorií zdravotníků. Důležitá je předvídatelnost
v systému a v neposlední řadě i nutnost pokračovat v navyšování platů a mezd. Bez lidí se
prostě medicína dobře a bezpečně dělat nedá.
Ani v supermoderní nemocnici.
Michal Sojka
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Ples lékařů roztančil
pražský palác Žofín
Tradiční, již 24. reprezentační ples lékařů českých se konal
25. ledna t. r. ve všech prostorách pražského paláce Žofín.
Po úvodním předtančení TK
Chvaletice a Top Academy
Prague proběhlo slavnostní předání Ceny za statečnost LOK-SČL. Zaplněnému Velkému sálu
pak zpívali Bohuš Matuš a Josef
Laufer, celý večer hrál k tanci Boom!Band Jiřího Dvořáka
se sólisty a klavírista Radim Linhart. O program v Malém sále
se postarali MiniBand, Šárka
Marková a DJ Miloš Skalka,
Rytířský sál bavili Alena Přibylová and her Longhairs a Frajeři
z galerky.
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Výklad Ministerstva financí k EET
Česká lékařská komora požádala Ministerstvo financí ČR o stanovisko ve věci EET, a to zejména stran
otázky zvláštního režimu s limitem dvou zaměstnanců a také registrační povinnosti v případech, kdy
lékař poskytuje zdravotní služby na několika místech. Vzhledem k nejistým interpretačním výkladům
požádala komora MF ČR o stanovisko v níže uvedených věcech, jež jsou častými dotazy lékařů k blížící
se povinné evidenci tržeb (EET).

Ust. § 11a zákona o evidenci tržeb stanoví podmínky pro evidování tržeb ve zvláštním režimu (pozn. bližší informace k tomuto
institutu naleznete v předchozím čísle TM
č. 12/2019). Mezi podmínky zvláštního režimu patří i limitace počtu zaměstnanců
poplatníka. Konkrétně, poplatník neprovozuje podnikatelskou činnost s více než dvěma
zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec
zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání
překážky v práci na straně zaměstnance nebo
čerpání dovolené zaměstnancem. S ohledem
na absenci bližšího zákonného vymezení této
podmínky vyvstává otázka, zda se zaměstnan-

cem rozumí pouze osoby v pracovním poměru
na základě pracovní smlouvy, anebo jsou do
tohoto limitu zahrnuty i osoby vykonávající
pro poplatníka činnosti na základě dohody
o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
V této souvislosti uvádíme, s ohledem
na znalost chodu lékařských praxí, že řada
ordinací využívá možnost uzavření dohod zejména na výkon činností, jež přímo nesouvisí
s poskytováním zdravotních služeb, např. IT
služby, úklidové služby a další.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifickou část poplatníků, jejichž příjmy jsou
z velké části regulovány příslušnými právními
předpisy a jen okrajová část příjmů podléhá
povinnosti stanovené zákonem o evidenci
tržeb, přiklání se Česká lékařská komora
k výkladu, aby za zaměstnance byly v tomto
případě považovány toliko osoby vykonávající pro poplatníka činnost zdravotnického
charakteru (lékař, zdravotní sestra), a to na
základě pracovní smlouvy. Ostatní činnosti
nesouvisející přímo s poskytováním zdravotních služeb, byť vykonávané na základě
pracovní smlouvy, případně na základě příslušné dohody dle zákoníku práce by nebyly do této podmínky zahrnuty. Smyslem
zvláštního režimu evidence tržeb by měla
být co nejširší možnost využití tohoto institutu zejména malými ordinacemi, jejichž
provoz je zpravidla zajištěn jedním lékařem

a jednou sestrou, ale na činnosti ordinace se
podílejí i další neopomenutelné služby uvedené výše. Alespoň v tomto případě by měla
být specifika soukromých lékařských praxí
zohledněna a stanovisko MF ČR by mělo být
v jejich prospěch.
Druhý dotaz směřuje k lékařům, kteří
provozují několik ordinací, jež jsou provozovány fyzickou či právnickou osobou. Je
v těchto případech nutno žádat o registraci na
každé místo, kde jsou poskytovány zdravotní
služby, zvlášť (tj. každá ordinace je chápána
z hlediska této právní úpravy jako samostatný
subjekt), anebo postačí jedna registrace s tím,
že je možno využít mobilních evidenčních
pokladen? Opět se jedná o specifikum soukromých lékařských praxí, kdy zpravidla jeden lékař provozuje několik ordinací, tj. není
v konkrétním okamžiku na více než jednom
místě (ordinaci).
Rovněž se v této souvislosti nabízí otázka,
jak postupovat v případě, kdy lékař provozuje
několik ordinací na základě jednoho oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zák.
č. 372/2011 Sb., avšak zaměstnává dalšího
lékaře, tj. zdravotní služby jsou v konkrétním
okamžiku poskytovány souběžně na několika místech (ordinacích), avšak fakticky pod
jednou registrací, resp. oprávněním k poskytování zdravotních služeb.
Mgr. Daniel Valášek, MBA,
právní kancelář ČLK

Odpověď Ing. Marina Šabo, ředitele odboru 73 –
Procesní agendy a regulace hazardu MF ČR
Co se týče pojmu „zaměstnanec“, dovolujeme si odkázat se na důvodovou zprávu
k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,
resp. zákonu č. 256/2019 Sb. (která je k dispozici např. na webu www.etrzby.cz v sekci
Dokumenty). Zaměstnancem se rozumí zaměstnanec podle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), tedy fyzická
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osoba, která se zavázala k výkonu závislé
práce v pracovním poměru nebo právním
vztahu založeném dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 3 zákoníku
práce). Jak vyplývá z uvedeného, do tohoto
limitu jsou zahrnuty i osoby vykonávající
pro poplatníka činnosti na základě dohody
o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Více zaměstnanců je připuštěno pouze

v případě, kdy další základní pracovněprávní
vztah (pracovní poměr nebo právní vztah
založený dohodou o pracích konaných mimo
pracovní poměr) vznikne pouze z důvodu a po
dobu náhrady za zaměstnance ( jednoho ze
dvou „základních“ zaměstnanců), kterému
ve výkonu přidělené práce brání překážka
na jeho straně nebo který čerpá dovolenou.
Nejtypičtějším příkladem bude náhrada za
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ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

zaměstnance, jenž čerpá rodičovskou dovolenou nebo je dlouhodobě nemocný.
Povolení k evidování tržeb je vždy vydáváno
pro poplatníka, tj. pro fyzickou osobu podnikající nebo právnickou osobu – poskytovatele
zdravotních služeb, s tržbami z činnosti, která
je podnikáním, pro celý rozsah jejich podnikatelské činnosti, nikoliv ve vztahu k jednotlivým
provozovnám (ordinacím). Z pohledu evidence
tržeb je relevantní jednotkou poplatník daně
z příjmů fyzických nebo právnických osob,
kterému plyne rozhodný příjem ve smyslu § 6
zákona o evidenci tržeb (zjednodušeně příjem
z činnosti, která je podnikáním) – ordinace je
vždy vztažena ke konkrétnímu poplatníku,
sama o sobě poplatníkem není.
Stejně tak i naplnění podmínek pro povo-

lení evidování tržeb ve zvláštním režimu se
posuzuje ve vztahu k celkové podnikatelské
činnosti, nikoliv jednotlivým provozovnám, a to
bez ohledu na to, zda je podnikatelská činnost
vykonávána souběžně nebo postupně. Pokud
tedy bude jeden lékař jako fyzická osoba podnikající, popř. jako právnická osoba – poskytovatel
zdravotnických služeb, provozovat více ordinací
s tím, že v jednom časovém okamžiku je pouze
v jedné z nich, bude podávat pouze jednu žádost
a naplnění podmínek pro zvláštní režim se bude
posuzovat vůči celé podnikatelské činnosti, tj.
v součtu za všechny jeho provozovny.
Stejně tak bude pouze jednu žádost podávat
lékař – fyzická osoba podnikající nebo právnická
osoba poskytovatel zdravotnických služeb –
zaměstnávající dalšího lékaře. Podmínky se

opět budou posuzovat vůči celé podnikatelské
činnosti (tj. souhrn za všechny provozovny).
Zaměstnaný lékař zde není relevantní jednotkou, neboť se nejedná o osobu podnikající –
příjem, který mu plyne, je příjmem ze závislé
činnosti, nikoliv příjmem z podnikání. Všichni
zaměstnaní lékaři se budou stejně jako další
zaměstnanci započítávat do požadavku maximálně dvou zaměstnanců (za předpokladu, že
nepůjde o předpokládanou výjimku náhrady
za jiného, práce neschopného zaměstnance).
Podrobné informace ke zvláštnímu režimu
a evidenci tržeb naleznete na webu www.etrzby.cz.
Problematika zvláštního režimu je zpracována
např. v sekci Podnikatel/Firma, záložce Zvláštní
režim či např. v důvodové zprávě, která je k dispozici v sekci Dokumenty – Legislativa.

Dobrý anděl se opět může radovat

Skoro trojnásobek peněz než v roce 2018
vynesla druhá vánoční dobročinná aukce
dvaceti zaměstnanců Kanceláře ČLK v Praze, která se odehrála v pátek 20. prosince.
Celkem se podařilo získat 30 750 korun,
které byly následně odeslány na konto na-
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dace Dobrý anděl. Vyvolávací cena byla sice
stanovena jen na 20 korun, ale všichni aktéři velice štědře přihazovali ve snaze získat
některý z vystavených předmětů. Opět se tu
sešla pestrá škála dárků – cukrovinky, knížky, svíčky, ale i oblečení, šperky, keramika či

doma vyrobené dobroty, což spolu s báječnou náladou určitě přispělo k zisku doposud
rekordní sumy.
Doufáme, že také letos dokážeme Dobrého anděla potěšit!
Leona Munzarová
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Právní
kancelář
České lékařské komory
zve lékaře a další zájemce na seminář

PRÁVNÍ PROBLEMATIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ
Z POHLEDU ÚSTAVNÍHO SOUDCE A PRÁVNÍKŮ ČLK
Kongresový sál
Hotelu Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3
www.hotelolsanka.cz
14. května 2020 od 9.30 do 16.00 hodin
registrace od 9.00 hodin
12.00–13.00 oběd
Registrační poplatek:
členové ČLK 800 Kč, ostatní 3500 Kč
Číslo kurzu 55/20, počet kreditů: 6
Pro účastníky je připraveno občerstvení.

Program:

n Judikatura Nejvyššího soudu k lege artis, znalecké posudky a nový zákon
o znalcích, Klinické doporučené postupy a jejich význam, GDPR a povinná
mlčenlivost ve zdravotnictví, zdravotnická dokumentace
(JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK)
n Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven,
rámcová smlouva a smluvní vztahy, regulace úhrad, řešení sporů
(MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, advokátka, právnička ČLK)
n Aktuality z právní poradny České lékařské komory
(Mgr. Bc. Miloš Máca, právník ČLK)
n Judikatura Ústavního soudu v oblasti zdravotnictví, důležitá rozhodnutí
týkající se zdravotnického povolání
(JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu)
n Diskuse účastníků semináře s ústavním soudcem a právníky komory
V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku na www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK.
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Číslo účtu: 19-1083620217/0100; variabilní symbol 5520
Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci.
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PRÁVNÍ PORADNA

Lékař a Policie ČR
Policie je povinna na žádost lékaře zakročit proti hrozícímu trestnému činu
l Zákony stanoví, kdy a v čem je lékař povinen spolupracovat s policií
V minulém čísle časopisu Tempus medicorum jsme v právní rubrice publikovali některé otázky související
s ochranou lékařů před násilím, zejména právo na sebeobranu a vyšší trestní sazby u některých trestných
činů proti zdravotníkům. Nyní na to navazujeme informací o spolupráci mezi Policií ČR a lékaři, ať již
v ambulantních, nebo ústavních zdravotnických zařízeních.

Policie je povinna zakročit,
aby k trestnému činu nedošlo,
nikoli čekat, až k němu dojde

Každý občan včetně zdravotnických pracovníků má právo vyžádat si pomoc policie,
a to nejen tehdy, pokud byl spáchán trestný
čin nebo přestupek, ale i tehdy, pokud spáchání trestného činu hrozí. Policie má povinnost preventivně předcházet páchání
trestných činů, nikoli čekat, až k trestnému činu dojde, a teprve pak zakročit, jak
se někdy stává.
Podle § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR:
„Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné
činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu
a další úkoly na úseku vnitřního pořádku
a bezpečnosti, svěřené jí zákony, přímo
použitelnými předpisy Evropské unie nebo
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“
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Z tohoto ustanovení jasně vyplývá, že povinností policie je nejen zakročit tam, kde
již k trestnému činu nebo přestupku došlo, ale také předcházet trestné činnosti,
a plnit tak preventivní roli. Taková situace
může nastat v podmínkách zdravotnictví,
pokud někdo, ať již pacient, návštěvník, nebo
jiná osoba v nemocnici nebo v lékařské ambulanci, případně v budově, kde se poskytují
zdravotní služby nebo v areálu nemocnice, se
chová takovým způsobem, že hrozí spáchání
trestného činu. Občas dochází k případům,
kdy sám pacient, ať již pod vlivem alkoholu
nebo drog nebo bez tohoto vlivu, se chová
bezdůvodně agresivně k ošetřovatelskému
a lékařskému personálu i ke spolupacientům,
ruší noční klid, slovně, případně i fyzicky napadá ostatní osoby. Místo aby mohli zdravotní
sestry i lékaři pečovat o pacienty, kteří tuto
péči potřebují, věnují pak veškerou energii
na zvládnutí tohoto pacienta. V jiných případech se mohou agresivně chovat návštěvníci pacientů, zejména v nemocnicích, nebo
doprovod pacienta na poliklinice či v jiné
lékařské ambulanci. Došlo i k případům, kdy
se otec budoucího dítěte choval nevhodně
a agresivně u porodu, a bylo tedy nutno jej
z porodního sálu vykázat. V těchto případech
se ne vždy podaří agresivního jedince zklidnit,
jde-li o pacienta, pak například použitím léčivých přípravků, zvláště pokud jejich aplikaci
odmítá. Jestliže hrozí, že agresor napadne
zdravotnický personál, je zcela namístě povolat Policii ČR, aby preventivně předešla
trestnému činu.
Jde-li o osobu, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování, ohrožuje sebe nebo
jiné lidi, majetek nebo veřejný pořádek,
lze rovněž rozhodnout o umístění takové
osoby v záchytné stanici. Jde-li o osobu,
která se chová agresivně, lze si vyžádat
doprovod Policie ČR při převozu do záchytné stanice, který by měla zajistit zdra-

votnická dopravní služba. Podmínky a pravidla pro umístění v záchytné stanici stanoví
zákon o specifických zdravotních službách
č. 373/2012 Sb. Vyžaduje se předchozí souhlas
lékaře záchytné služby a osobu pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky lze umístit
v záchytné stanici na dobu nejdéle 24 hodin.
Nelze zde umístit osobu mladší 15 let, osobu, která je v bezvědomí, masivně krvácí, má
neošetřené zranění nebo dochází k ohrožení
jejího života selháváním základních životních
funkcí. Nelze rovněž umístit v záchytné stanici osobu, která potřebuje zdravotní služby, jež
nelze v záchytné stanici poskytnout. Ve všech
ostatních případech lze po dohodě s lékařem
záchytné služby rozhodnout o umístění osoby
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
do záchytné stanice.
V některých případech, zejména je-li to ze
zdravotního hlediska indikováno, lze agresora
zklidnit, jde-li o pacienta, aplikací léčivých
přípravků, pokud s ohledem na jeho chování
je tato aplikace možná. Jestliže však hrozí, že
agresor začne napadat zdravotnický personál
nebo ostatní pacienty, je povolání Policie ČR
zcela namístě.
Někdy jsme dotazováni, zda je vhodnější povolat strážníky městské policie,
kteří často ochotněji přijedou na místo,
nebo je třeba povolat k zákroku Policii
ČR. V méně závažných případech narušení
pořádku, tropení hluku zejména návštěvníky zdravotnického zařízení nebo pokud
návštěvníci kouří v prostorách, kde se kouřit
nesmí, což jsou vlastně veškeré prostory zdravotnického zařízení, a nedbají na domluvu
zdravotnického pracovníka, parkují na zakázaných nebo vyhrazených místech areálu
zdravotnického zařízení nebo okolí, které je
vyhrazeno k parkování vozidel zdravotních
služeb nebo zaměstnanců zdravotnického
zařízení, pak je v pořádku povolat k těmto
případům městské strážníky – příslušníky
městské policie na linku 156. Pokud však jde
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při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří
nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na
jeden rok nebo zákazem činnosti. Provedení
zákroku proti agresivní osobě, která ohrožuje
životy a zdraví jiných lidí nebo veřejný pořádek, je nepochybně důležitým úkolem policie,
a pokud policista v takové situaci odmítne
provést zákrok, může jít o tento trestný čin.
V řadě případů již k trestnímu stíhání policistů pro uvedený trestný čin došlo.
Je ovšem třeba spravedlivě uvést, že
v naprosté většině případů naopak Policie ČR aktivně a dobře spolupracuje
se zdravotníky a snaží se poskytnout včas
a řádně pomoc a provést zákrok, který by odvrátil případně nebezpečí. Případy zanedbání
povinností policisty jsou spíše výjimečné,
avšak vyskytují se. V minulém článku jsem
poukázal na případ, kdy policie trestuhodně
podcenila vyhrožování psychiatrovi bývalým
pacientem, za což pak Česká republika musela poskytnout lékaři náhradu nemajetkové
újmy.

Trestné činy proti zdravotníkům,
ke kterým může dojít

Trestného činu nebezpečného vyhrožování podle § 353 trestního zákoníku se
dopouští ten, kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou
těžkou újmou takovým způsobem, že to může
vzbudit důvodnou obavu. Pachatel, který se
takového jednání dopustí, může být potrestán
trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo
zákazem činnosti. Pokud takový trestný čin
spáchá na zdravotnickém pracovníkovi při
výkonu zdravotnického zaměstnání nebo
povolání směřujícího k záchraně života či
ochraně zdraví nebo na jiném, který plnil
svoji obdobnou povinnost při ochraně života,
zdraví nebo majetku vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo
uloženou mu podle zákona, trestní sazba se
zvyšuje až na tři roky.
Trestného činu nebezpečné pronásledování podle § 354 trestního zákoníku se
dopouští ten, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že vyhrožuje ublížením na zdraví
nebo jinou újmou jemu nebo jeho blízkým
osobám nebo vyhledává jeho osobní blízkost
nebo jej sleduje nebo jej vytrvale prostřednictvím prostředků elektronických komunikací
písemně či jinak kontaktuje nebo jej omezuje
v jeho obvyklém způsobu života nebo zneužije jeho osobních údajů za účelem získání
osobního či jiného kontaktu, přičemž toto
jednání je způsobilé vzbudit u pronásledova-

ného člověka důvodnou obavu o život, zdraví
nebo o život a zdraví osob jemu blízkých.
Trestného činu vydírání podle § 175
trestního zákoníku se dopustí ten, kdo
jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal,
opominul nebo trpěl. Pachatel bude potrestán
odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta
nebo peněžitým trestem.
Trestného činu výtržnictví dle § 358
trestního zákoníku se dopustí ten, kdo
veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném
se dopustí hrubé neslušnosti nebo výtržnosti
zejména tím, že napadne jiného nebo dalšími
způsoby uvedenými v tomto ustanovení. I napadení zdravotníka nebo spolupacienta v přítomnosti dalších osob, aniž dojde k ublížení
na zdraví, může být hodnoceno jako trestný
čin výtržnictví.
Pokud dojde k fyzickému útoku, který
sám o sobě nezanechá ublížení na zdraví,
pak je třeba vždy hodnotit, zda tento útok
není možno hodnotit jako pokus o ublížení na zdraví, tedy jako jednání, které bezprostředně směřovalo ke způsobení tohoto
ublížení, byť k němu ve svém důsledku nakonec nedošlo. Za pokus o ublížení na zdraví
lze například považovat pěstní útok směřující
proti obličeji člověka.
Zmiňuji tyto trestné činy jako jednání,
které lze charakterizovat jako trestné,
a pokud takový čin hrozí nebo probíhá,
je vždy povinností Policie ČR podle shora
citovaného zákona zakročit, případně
posléze pachatele trestně stíhat.

Výběrové řízení
Vedoucí lékař JIP neurologického
oddělení s iktovým centrem
Kvalifikační požadavky:
n specializovaná způsobilost v oboru Neurologie
Dále požadujeme:
n 6 let praxe v oboru n organizační a řídící schopnosti n zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
Nabízíme:
n zázemí perspektivní nemocnice n špičkově vybavené pracoviště n motivující mzdové ohodnocení n možnost seberealizace a dalšího rozvoje n zaměstnanecké benefity (cafeteria
systém)
Přihláška:
Přihláška musí obsahovat: n strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe n veškeré doklady o vzdělání n platný
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
Vlastnoručně podepsanou přihlášku zasílejte nejpozději
do 31. 3. 2020 (včetně) na adresu:
Sekretariát Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146 280 02 Kolín
a obálku označte "NEOTVÍRAT - výběrové řízení - vedoucí lékař
iktového centra ONK".
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Inzerce ▲

o násilí, vyhrožování násilím nebo jiné agresivní chování, kdy hrozí, že agresor spáchá
trestný čin, napadne jinou osobu, nebo takovým napadením či ublížením vyhrožuje, pak
je namístě povolat Policii ČR na linku 158.
V některých případech se stává, že
se policista na příslušném oddělení Policie ČR dotazuje, zda agresor již někomu
ublížil, něco zničil nebo spáchal trestný
čin, a pokud odpověď zní, že dosud nikoli,
pak odpovídá tak, že Policie ČR nemůže
nic dělat, dokud agresor nic nespáchá,
a až teprve poté, kdy dojde k trestnému
činu nebo přestupku, může Policie ČR
zakročit. Proti tomu je třeba se důrazně
ohradit a argumentovat shora uvedeným
ustanovením § 2 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii ČR, které je možno policistovi
i citovat. Pokud by přesto odmítl vyslat hlídku k zákroku proti agresivně vystupujícímu
jednotlivci, u něhož hrozí spáchání trestného
činu, je třeba se přes linku 158 spojit s operačním střediskem (s vedoucím operačního
střediska, který se označuje jako operační
důstojník) a sdělit mu, že policista na konkrétním obvodním oddělení odmítá preventivně zakročit proti vzniku trestného činu
v rozporu s ustanovením § 2 zákona o Policii
ČR, ačkoliv o to byl požádán. U takového hovoru je vhodné, aby byl alespoň jeden svědek
(zdravotní sestra, zřízenec, kolega) a hovor byl
puštěn nahlas. V těchto případech zpravidla
operační středisko nařídí provedení výjezdu
příslušnému oddělení Policie ČR. V některých
případech stačí sdělit policistovi, se kterým
hovoříte, že se obrátíte na operační středisko,
a policista raději vyhoví.
Pokud již došlo k nějakému trestnému
činu, který je třeba vyšetřit, ať již jde o přímé
násilí, nebo vyhrožování, vydírání a ohrožování, pak je v některých závažnějších případech
vhodné požádat, aby se na místo dostavila výjezdová skupina Služby kriminální policie
a vyšetřování.
Pokud by Policie ČR nesplnila svoji
preventivní roli tak, jak jí ukládá ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 o Policii ČR,
bylo by možno se podle okolností obrátit
buď na ředitele příslušného krajského
ředitelství Policie ČR, který má zpravidla
při krajském ředitelství zřízenu skupinu
pro řešení stížností, nebo přímo na Generální inspekci bezpečnostních sborů, která
vyšetřuje trestné činy příslušníků bezpečnostních sborů včetně Policie ČR. Policista by
se mohl dopustit trestného činu maření úkolu
úřední osoby z nedbalosti podle § 330 trestního zákoníku, podle něhož úřední osoba, která

PRÁVNÍ PORADNA

Některé povinnosti
zdravotníků vůči policii

Naopak bez ohledu na povinnou
mlčenlivost, která v těchto případech
neplatí, je třeba, aby i lékař nebo jiný
zdravotník podal oznámení ohledně
trestných činů taxativně uvedených
v ustanovení § 368 trestního zákoníku
Policii ČR nebo státnímu zastupitelství.
Příslušné k přijetí oznámení je pouze státní
zastupitelství nebo Policie ČR. V podmínkách zdravotnictví se oznamovací povinnost
týká zejména trestných činů vraždy, těžkého
ublížení na zdraví, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, obchodování
s lidmi, zbavení osobní svobody, zneužití dítěte k výrobě pornografie a nejčastěji týrání
svěřené osoby. Další trestné činy, u kterých
je stanovena oznamovací povinnost, již nejsou typické pro prostředí ve zdravotnictví.
Všechny trestné činy podléhající oznamovací povinnosti jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 368 trestního zákoníku.
Pokud občan včetně zdravotníka takový
trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu
zástupci nebo policejnímu orgánu, může být
potrestán odnětím svobody až na tři léta.
Trestný není ten, kdo nemohl oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl
v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné
závažné újmy nebo trestního stíhání. Oznamovací povinnost nemá advokát nebo jeho
zaměstnanec a duchovní registrované církve a náboženské společnosti v souvislosti
se zpovědním nebo obdobným tajemstvím.
Poněkud šířeji je stanovena povinnost překazit trestný čin za situace, kdy
se někdo hodnověrným způsobem dozví,
že jiný připravuje nebo páchá trestný čin
taxativně uvedený v ustanovení § 367 trestního zákoníku. Zde však nejde o povinnost
oznámit trestný čin, který již proběhl a nehrozí do budoucna ani neprobíhá, ale pouze
zabránit tomu, aby k trestnému činu došlo. Jde například o trestný čin pohlavního
zneužívání nebo znásilnění, kde není dána
oznamovací povinnost, ale je dána pouze
povinnost překazit trestný čin. Zdravotník zpravidla nemůže trestný čin překazit
jinak než oznámením policejnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství. Je třeba
upozornit, že v případě týrání svěřené
osoby nebo v jiných případech, kdy jde
o trestný čin proti dětem, rozhodně nestačí oznámení orgánu sociálně právní
ochrany dětí pověřeného obecního úřadu, ale je třeba provést oznámení buď
policii, nebo státnímu zástupci.
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V některých případech policie žádá,
aby jí lékař sdělil určité údaje o zdravotním stavu nějaké osoby. Pokud v žádosti, která by měla být písemná, uvede,
že pacient vyslovil se sdělením informace
souhlas, není lékař povinen ověřovat, zda
tomu tak skutečně je či není, a je oprávněn
důvěřovat v pravdivost sdělení úřední osoby a příslušné informace ústně nebo písemně poskytnout, přičemž je třeba si založit
do zdravotnické dokumentace písemnou
žádost policie, kde je uvedeno, že pacient
nebo u zemřelého pacienta blízké pozůstalé osoby s podáním zprávy nebo s předložením kopie zdravotnické dokumentace vyslovily souhlas. V případech, kdy Policie ČR
nemůže doložit souhlas pacienta nebo
pozůstalých blízkých osob nebo nemůže
alespoň lékaře ujistit, že takový souhlas byl
dán, jde-li o vyšetřování trestného činu, je
třeba postupovat podle ustanovení § 8 odstavce 5 trestního řádu (zákona č. 141/1961
Sb.), podle kterého nestanoví-li zvláštní
zákon podmínky, za nichž lze pro účely
trestního řízení sdělovat informace, které
jsou podle takového zákona utajovány nebo
na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti,
lze tyto informace pro trestní řízení
vyžadovat po předchozím souhlasu
soudce. Podobným případem se již zabýval
i Ústavní soud za situace, kdy zdravotnickému zařízení byla uložena pokuta za odmítnutí informací pro potřeby vyšetřování
Policií ČR. Ústavní soud jasně konstatoval,
že lékař nebyl povinen žádné zprávy v daném případě podat bez souhlasu soudce.
Je to právě soudce v trestním řízení, který
musí zvážit, zda převáží zájem na vyšetření
trestného činu, nebo zájem na ochraně
osobních údajů občana, a to podle kon-

krétní situace a závažnosti případu, který
je vyšetřován. Jde-li však o případy, kdy
lékař má oznamovací povinnost nebo
povinnost překazit trestný čin a podává
oznámení policii nebo státnímu zastupitelství, pak netřeba souhlasu soudce
a lékař je oprávněn i povinen sdělit vše,
co o případu ví.
Ze zákona o Policii ČR rovněž vyplývá, že i bez souhlasu soudce je lékař povinen podat Policii ČR informaci o době
a místě poskytnutí zdravotní péče osobě, po které bylo vyhlášeno pátrání.
V těchto případech lze doporučit, aby si lékař vyžádal písemnou žádost od Policie ČR,
ve které bude výslovně uvedeno, že po příslušném pacientovi bylo vyhlášeno pátrání
a policie v té souvislosti požaduje uvedený
údaj. V tomto případě by lékař neměl sdělovat nic o diagnóze ani zdravotním stavu
osoby, po které je vyhlášeno pátrání, ale
pouze uvést místo a dobu, kdy byla nebo
bude poskytnuta takové osobě zdravotní
péče. Policie ČR má také právo na informace ze zdravotnické dokumentace pacienta
v případě, kdy jde o stanovení identifikace
neznámé mrtvoly.
Spolupráce mezi policisty a lékaři bývá
zpravidla přátelská a dobrá, vedená snahou
o vzájemnou pomoc při plnění nesnadných
úkolů. Jako v každé oblasti lidské činnosti
však i zde může dojít k určitému selhání
nebo nevhodnému jednání, na které je třeba
patřičně v souladu se zákonem reagovat.
V případě potřeby se samozřejmě lékaři
mohou v těchto případech obracet na právní
kancelář České lékařské komory, včetně tísňové linky, bude-li třeba najít rychlé řešení.
JUDr. Jan Mach, advokát
ředitel právní kanceláře ČLK

Informace o vydání cenových předpisů
Ministerstva zdravotnictví na rok 2020
Ve Sbírce zákonů bylo pod č. 11/2020 zveřejněno sdělení Ministerstva zdravotnictví
ze dne 23. 12. 2019 o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské
účely, dále Cenového předpisu 2/2020/
CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen
zdravotních služeb poskytovaných zubními
lékaři hrazených z veřejného zdravotního
pojištění a specifických zdravotních vý-

konů a Cenového předpisu 3/2020/CAU
o regulaci cen individuálně připravovaných
léčivých přípravků s obsahem konopí pro
léčebné použití.
Tyto cenové předpisy byly publikovány
ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví,
částce 12 ze dne 20. prosince 2019 a nabyly
účinnosti dne 1. ledna 2020. Lze je nalézt
na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz pod rubrikou
„Legislativa“.
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Vedení pracovní
neschopnosti po
propuštění z nemocnice

Provozujeme s kolegy ordinaci praktických lékařů a zajímalo by nás, kdo má povinnost
vést pracovní neschopnost
v případě, že pacient je propuštěn z hospitalizace v nemocnici do domácího ošetřování
a má pak ještě následnou či
následné kontroly v příslušné
odborné ambulanci buď dané
nemocnice, nebo v příslušné
odborné ambulanci na poliklinice pro diagnózu, pro kterou
byl hospitalizován.
Vystavování pracovní neschopnosti je upraveno v zákoně
č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, v platném znění. Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vydává ten, kdo nemoc zjistil, resp. lékař, který léčí pacienta
pro určité onemocnění či stav
omezující schopnost pracovat –
tedy pacientův ošetřující lékař.
Výjimkou je pouze lékař rychlé
záchranné služby a lékař pohotovostní služby, kteří pracovní neschopnost nevystavují. O vzniku
a o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti tedy rozhodne ošetřující lékař, který rovněž posuzuje
průběh pracovní neschopnosti
apod. Pojem ošetřující lékař je
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definován v ustanovení § 54 shora
uvedeného zákona takto:
„(1) Ošetřujícím lékařem se
pro účely tohoto zákona rozumí
poskytovatel zdravotních služeb,
který svými lékaři poskytuje pojištěnci, ošetřované osobě nebo jiné
posuzované osobě ambulantní,
lůžkovou nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s výjimkou
poskytovatele zdravotnické záchranné služby a lékařské pohotovostní služby, a poskytovatel
pracovnělékařských služeb při
ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění
k poskytování zdravotních služeb.
Ošetřujícím lékařem se pro účely
nemocenského pojištění u vojáků
z povolání a vojáků v záloze ve výkonu vojenské činné služby rozumí
resortní poskytovatel zdravotních
služeb podle zvláštního právního
předpisu.
(2) Lékař, který provádí posuzování zdravotního stavu podle
§ 53 odst. 1 písm. a) a c), je oprávněn tuto činnost vykonávat jen
v rozsahu své odbornosti.“
Pojem ošetřující lékař blíže
konkretizuje ustanovení § 18
odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění takto:
„Ošetřujícím lékařem se pro
účely zdravotního pojištění rozumí
a) lékař registrujícího poskytovatele,
b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče,
c) lékař poskytovatele jednodenní péče nebo
d) lékař se specializovanou
způsobilostí poskytovatele lůžkové péče.“
Z výše uvedeného vyplývá,
že ošetřující lékař může posuzovat pracovní neschopnost
(tedy vydávat, vést a ukončovat) toliko v rozsahu své odbornosti neboli v závislosti na
diagnóze, která je příčinou dočasné pracovní neschopnosti.

Současně je potřeba opět
uvést, že zákon hovoří o ošetřujícím lékaři, tj. lékaři, který vyšetřením v rámci své odbornosti na
základě zdravotního stavu dospěl
k závěru, že pacient není schopen
pro nemoc či úraz vykonávat pojištěnou činnost.
Ošetřujícím lékařem pro účely vydání pracovní neschopnosti
tudíž není automaticky praktický lékař, nýbrž každý lékař, který
léčí pacienta pro určité relevantní onemocnění. Obecně by mělo
platit pravidlo, že „kdo indikuje,
ten píše“.
Ošetřujícím lékařem není ani
lékař konziliární, tedy ten, který
pacienta na žádost jiného lékaře
vyšetřil a s nálezem mu ho předává zpět, aniž by požadoval kontrolu na svém pracovišti. Konziliární
lékař může pracovní neschopnost
navrhnout jako doporučení, ošetřující lékař tím však vázán není
a je na jeho odborné úvaze, zda
rozhodne o dočasné pracovní
neschopnosti.
Ošetřujícím lékařem však naopak je ambulantní specialista,
který pacienta primárně ošetřil,
zjistil jeho onemocnění, a tedy
jeho pracovní neschopnost.
Registrující praktický lékař je
oprávněn poskytovat zdravotní
péči registrovaným pacientům
v rámci své odbornosti. Pokud potřebná zdravotní péče vzhledem
k charakteru a stupni závažnosti
přesáhne odborné kompetence
dané vzdělávacím programem,
předává praktický lékař pacienta do péče ambulantnímu nebo
lůžkovému poskytovateli zdravotních služeb odpovídající odbornosti, jehož lékař se po dobu
poskytování této péče pro dané
onemocnění stává ošetřujícím
lékařem pacienta.
Pokud je pacient vyšetřen,
léčen a zván na kontroly specialistou příslušné odbornosti, je
tento lékař ošetřujícím lékařem

pacienta, který rozhoduje o vzniku a trvání pracovní neschopnosti a její evidenci do doby, kdy buď
léčení skončí, nebo léčba ambulantního specialisty již nebude
nutná, ale ještě bude vhodné doléčení v klidovém režimu v rámci
péče odbornosti praktického lékaře, jemuž pacienta ambulantní
specialista předá.
Chybný by však byl takový
postup, kdy by ambulantní specialista pacienta primárně vyšetřil, odmítl vystavit potvrzení
o dočasné pracovní neschopnosti
a pro onemocnění vyžadující klidový režim by pacienta odeslal
k jeho registrujícímu praktickému lékaři s tím, že toto potvrzení
má vystavit právě praktický lékař.
Pro úplnost lze též odkázat na
dokument Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem „Informace
pro zdravotnická zařízení – ve
vztahu k posuzování dočasné pracovní neschopnosti“, který uvádí
následující:
„Odborností registrujícího
praktického lékaře (PL) je všeobecné praktické lékařství
(VPL). PL je oprávněn poskytovat zdravotní péči o registrované pacienty v rámci náplně této
odbornosti.
Pokud potřeba zdravotní péče
vzhledem k charakteru a stupni
závažnosti onemocnění pacienta
přesáhne odborné kompetence
dané vzdělávacím programem
v odbornosti VPL, je registrující PL povinen předat pacienta
do léčebné péče ambulantnímu
nebo lůžkovému ZZ odpovídající odbornosti, jehož lékař se po
dobu poskytování této péče pro
dané onemocnění stává ošetřujícím lékařem pacienta (vzhledem
k institutu svobodné volby samozřejmě může pacient vyhledat
péči příslušného ambulantního
nebo lůžkového ZZ přímo, platí
stejná pravidla – § 21 zákona
č. 48/1997 Sb.).
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zdravotnického zařízení ošetřujícího lékaře příslušné odbornosti
buď stejného ZZ,
nebo do péče ambulantního
ZZ příslušné odbornosti v místě
bydliště (např. pacientka s PN pro
rizikové těhotenství je po propuštění z hospitalizace předána do péče
ambulantního gynekologa, pacient
po IM do péče kardiologa apod.),
nebo registrujícímu lékaři
(pacient po operaci kýly aj. je po
propuštění z hospitalizace předán
do péče registrujícího lékaře po
zhojení per primam ke kompenzaci po zátěži zvýšené hladiny
glykemie apod.).“

Závěr

O vedení dočasné pracovní
neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař. Dokud je pacient
vyšetřován, léčen a zván na
kontroly specialistou příslušné odbornosti, je tento specialista ošetřujícím lékařem
a vede evidenci o dočasné pracovní neschopnosti.
Pokud již léčba a kontroly specialistou nejsou nutné,
ale ještě je vhodné doléčení
(včetně klidového režimu),
které již je schopen v rámci
své odbornosti zajistit praktický lékař, předá specialista
práceneschopného pacienta
do péče praktickému lékaři
a pro účely rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti
se tímto krokem stává ošetřujícím lékařem právě tento
praktický lékař.
Pokud však má pacient
po propuštění z nemocnice
naplánované pouze kontroly
u specialisty v rámci doléčení onemocnění, pro které byl
hospitalizován, řeší pracovní
neschopnost pouze tento specialista.

Výpověď služeb u kratšího
pracovního úvazku

Pracuji jako zaměstnanec
v nemocnici na úvazek 0,8
a chtěl bych přestat sloužit
a podat výpověď ze služeb.
Právní oddělení nemocnice
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mi poradilo, ať si najdu nějaký formulář na internetu. Na
mzdovém oddělení nemocnice mi tvrdili, že výpověď ze
služeb (přesčasů) ani podat
nemohu, protože hodiny ze
služeb se mi dopočítávají do
úvazku, takže vlastně žádné
přesčasy nemám.
Podstatné pro vás je to, že
pracujete s kratší pracovní dobou
(resp. s kratším „úvazkem“), která
je vymezena v ustanovení § 80
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, v platném znění. Zaměstnancům s kratší pracovní dobou
není možné dle ustanovení § 78
odst. 1 písm. i) zákoníku práce
práci přesčas (tj. vámi zmíněné
„služby“) nařídit. Práci nad rámec
vašeho kratšího pracovního úvazku může zaměstnavatel vyžadovat
pouze s vaším souhlasem. Tento
souhlas jste v minulosti patrně
udělil buď ústně, popř. mlčky, když
projevem takového souhlasu bylo
to, že jste služby dle rozvrhu zaměstnavatele vykonával.
Pokud tudíž již nechcete pracovat nad rámec vašeho úvazku
0,8, pak tuto informaci vašemu
zaměstnavateli oznamte. Nejedná se o výpověď a toto oznámení
ani není nijak formalizované
(neexistuje formulář či závazný
vzor). Lze napsat např. toto:
Název zaměstnavatele
………………………
……………………….
Vážení,
na základě pracovní smlouvy
ze dne ………. a ve znění následných
dodatků pracuji v nemocnici ……….

na pozici lékař, a to s úvazkem ve
výši 0,8.
S platností od ………. již nemám nadále zájem účastnit se tzv.
ústavních pohotovostních služeb,
tj. již nebudu vykonávat práci nad
rámec sjednaného kratšího pracovního úvazku.
Děkuji. S pozdravem
MUDr. ……….........
…………………
V ………. dne ………
Oznámení doručte zaměstnavateli prokazatelným písemným
způsobem (např. osobně podejte
do podatelny) s tím, že si nechte
potvrdit převzetí na kopii podání.
Zaměstnavatele je potřeba informovat s dostatečným předstihem tak, aby nedošlo k narušení
poskytování zdravotních služeb.
To znamená, aby měl dostatečný
časový prostor přeorganizovat
služby (nejlépe tedy před termínem, kdy se vydává rozpis služeb
na dané období).
Pro úplnost doplňuji, že informace z personálního oddělení, že
vlastně žádné přesčasy nemáte, se
týkají proplácení. Za dobu práce
nad rámec sjednaného úvazku
(0,8) do limitu stanovené týdenní
pracovní doby (40 hodin) zaměstnanci náleží pouze mzda nebo plat
za odpracovanou dobu, nikoliv
zvýhodnění v podobě příplatků
spojené s přesčasovou prací. Jedná se o zmíněné dopočítávání do
úvazku. Za práci nad úvazek 1,0
(od 41. hodiny) vám však naopak
příplatek za přesčas náleží.
Mgr. Theodora Čáslavská,
právní kancelář ČLK

Vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Vás zve na setkání absolventů, učitelů, studentů a příznivců LF UP

Radicēs/Kořeny 2020

Sobota 4. dubna 2020 od 9 do 14 hodin
Velká posluchárna a Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci,
Hněvotínská 3
❦
Od 11 hodin bude probíhat Diamantová promoce
absolventského ročníku 1960.
Hledáme absolventy Lékařské fakulty UP v Olomouci,
zejména pak absolventského ročníku 1990 a 1960.
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Glogarová, 585 632 061,
veronika.glogarova@upol.cz
https://www.lf.upol.cz/pl/absolventi/radices-koreny/

Inzerce ▲

Pokud je pacient vyšetřen, léčen a zván na kontroly specialistou
příslušné odbornosti (např. st. p.
úrazu či operaci ortoped, chirurg,
pro další onemocnění např. oftalmolog, psychiatr, neurolog, gynekolog apod.), je tento specialista
ošetřujícím lékařem se všemi právy
i povinnostmi: rozhodování o dalším diagnosticko-léčebném postupu včetně předpisu potřebných léčiv
a pomocných vyšetření i o souvisejících režimových opatřeních.
V případě, že jím léčené onemocnění vyžaduje klidový režim, patří
k povinnostem tohoto ošetřujícího
odborníka příslušné odbornosti dle
zákona o nemocenském pojištění
i vystavení legitimace PN a její
evidence až do doby, kdy buď léčení skončilo a nutnost klidového
režimu netrvá – pak legitimaci PN
ukončí, nebo léčba a kontroly ambulantním specialistou již nejsou
nutné, ale ještě je vhodné doléčení
včetně klidového režimu, které je
již schopen v rámci své odbornosti
zajistit praktický lékař – pak předá práceneschopného pacienta do
evidence registrujícího PL.
Odborně, ale dle nové legislativy i právně, nelze postupovat
tak, aby
a) odborný lékař, který provedl
vyšetření/ošetření pro onemocnění
vyžadující klidový režim, odmítl
vystavit pacientovi legitimaci PN
a odeslal ho za tímto účelem k jinému (registrujícímu praktickému)
lékaři; výjimkou ze zákona je pouze lékař RLP a LSPP,
b) odborný lékař, který má pacienta v léčebné péči pro takovéto
onemocnění, odmítl vést tohoto
pacienta v evidenci PN. V takovýchto případech se vždy jedná
o porušení zákonných povinností
ošetřujícího lékaře s rizikem finančních i dalších sankcí daných
zákonem o nemocenském pojištění
(viz ještě § 58, 59 a 61 a 64).
Podrobnější informace
k předávání pacienta uznaného
dočasně práceneschopným po
ukončení hospitalizace:
Lůžkové zdravotnické zařízení
předá pacienta po ukončení hospitalizace do péče ambulantního
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí jako determinanta
lidského zdraví

Ve dnech 25.–26. října 2019 proběhla ve Vídni akce General Assembly, kterou pořádala Mezinárodní
organizace lékařů pro životní prostředí (International Society of Doctors for the Environment, dále ISDE).
Účastnili se jí zástupci jednotlivých národních organizací, nejpočetnější zastoupení měli lékaři z Itálie,
Německa a Rakouska. Českou republiku a nově vznikající českou afiliaci ISDE jsem reprezentoval já.
Mezinárodní organizace lékařů pro životní prostředí ISDE se sídlem v Basileji vznikla
v roce 1990 sloučením jednotlivých národních
lékařských environmentálních organizací.
Sdružuje lékaře všech národností a specializací
zajímající se o medicínské problémy se vztahem
k environmentálním problémům. Šíří povědomí o spojení mezi environmentálním znečištěním a lidským zdravím, zahajuje a podporuje
iniciativy na globální i lokální úrovni, snaží se
identifikovat a následně snižovat či eliminovat
zdroje environmentálního znečištění, aby tak
předcházela vzniku chorob a zajišťovala nutné
podmínky pro lidské zdraví a kvalitu života.
Obecně se snaží vnášet environmentální problematiku do medicínských diskusí a propojovat tak zájem lékařů, ale i široké společnosti,
o lidské zdraví a zdraví naší planety. Čeští lékaři
byli o těchto skutečnostech stručně informováni v květnovém Tempus medicorum v článku
Přelidnění – slon v místnosti, o kterém se nemluví.

General Assembly ve Vídni

General Assembly, které se odehrává
každé dva roky, se původně mělo konat v argentinském Buenos Aires, ale nakonec bylo
přesunuto právě do Vídně, když se jako hostitelská organizace nabídla rakouská Doctors for Future, Austria (v originále Ärztinnen für eine gesunde Umwelt) pod taktovkou
Hannse Moshammera z Vídeňské univerzity.
Na setkání, jemuž předsedala končící prezidentka Lilian Corra z Argentiny, se sešli
zástupci jednotlivých národních organizací,
nejpočetnější delegace vyslali Italové, Němci
a Rakušané. Většina lékařů byli především
odborníci z oblasti veřejného zdraví a epidemiologie, druhou největší skupinu tvořili
pediatři a neonatologové.
Z tohoto setkání pro mě vyplynulo, že každý stát má i svou agendu, resp. témata, která
jsou mu bližší než jiná. S trochou zjednodušení se dá říci, že německý jazykový okruh
zajímaly především klimatické změny a jejich
dopad na lidské zdraví, Spojené státy americké a Švýcarsko jaderná problematika, Itálii
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chemické znečištění. Pro zajímavost dodávám, že Pákistán se zajímá především o rtuť.

Přelidnění a změny klimatu

Po úvodních formalitách se probíraly a diskutovaly jednotlivé agendy (znečištění ovzduší,
mikroplasty, ionizující záření, 5G technologie,
pesticidy, endokrinní disruptory, racionální
léková preskripce, klinická environmentální
medicína). Každý měl možnost představit téma,
jemuž se věnuje, proto jsem ve svém příspěvku
představil přítomným problematiku přelidnění
a jeho environmentálně-zdravotnické implikace. Toto téma doposud v agendě ISDE nebylo.
Příspěvek byl dobře přijat a přítomní odhlasovali zařazení této problematiky do agendy ISDE.
Dále se řešil návrh na ustanovení Mezinárodního dne lékařů pro životní prostředí či
vytvoření Mezinárodního soudu pro životní
prostředí (International Court for the Environment). Myšlenka na vytvoření této instance
byla vyslovena již v roce 1992 v brazilském
Riu de Janeiro na světovém Summitu Země,
nicméně nedošlo k jejímu uskutečnění. Nyní
byla schválena jednomyslně všemi zúčastněnými a v blízké budoucnosti zahájí vybraní
členové ISDE na půdě Evropského soudu
kroky k jejímu oficiálnímu vytvoření.
Nemůže být překvapením, že jedním z témat, kterým se dostávalo nejvíce pozornosti, byly změny klimatu a jejich vliv na lidské
zdraví. Toto téma nejvíce zajímalo německé
a rakouské kolegy. Rakouská organizace Klima
a zdraví (Climate and Health, KLUG) vyzvala
ostatní delegáty, aby spolu se specialisty ve
svých zemích vnášeli na mezinárodní i domácí
scéně do diskusí o klimatických změnách jejich
dopad na lidské zdraví. KLUG rovněž nabídla
možnost spolupráce s podobně orientovanými
skupinami z jiných zemí, stejně jako možnost
pomoci či vzdělání v této problematice.

Italský prezident a české přijetí

Závěrem proběhlo slavnostní převzetí
štafety vedení ISDE, kdy Lilian Corru vystřídal ve funkci Ferdinando Laghi z Itálie. Ten

jako hlavní oblasti svého zájmu a priority
během svého období uvedl klimatické změny,
přelidnění a „interact effects in cities, energy
and food“. Hned nato proběhlo hlasování přítomných členů, kteří oficiálně schválili – po
splnění nezbytných náležitostí a formalit –
přijetí české organizace Doctors for Future,
Česká republika do ISDE. V případě zájmu
mohou čeští lékaři navštívit oficiální webové
stránky organizace https://doctorsforfuture.
webnode.cz/, facebookové stránky https://
www.facebook.com/doctorsforfuturecz/?ref=page_internal či napsat na e-mail doctorsforfutureCZ@gmail.com.
Bylo dohodnuto, že v případě zájmu bude
možno domluvit účast odborníků ISDE na
domácích kurzech či seminářích. A naopak,
pokud by někdo z českých lékařů nabízel expertizu na mezinárodní úrovni v oblastech,
které jsou v souladu se zájmy ISDE, je velmi
vítán. V tomto případě, ať se obrátí na oficiální
e-mail info@isde.org s odkázáním se na mne.
Zcela závěrem se řešila nadcházející významná událost – ISDE příští rok oslaví 30
let své existence. Akce, na niž mají být pozváni i zástupci byznysu, žurnalisté, studenti,
medické a neziskové organizace a vlády, se
bude konat v říjnu/listopadu 2020 v italském
Arezzu. Je to příhodné, protože právě zde sídlí
Vědecká rada ISDE (ISDE Scientific Office).
Motto zní: ISDE – 30 let zpět a 30 let vpřed
(s podtitulem Looking Backward and Looking
Forward).
Z toho je patrné, že ISDE si uvědomuje,
že její práce ani zdaleka nekončí, ale že je
třeba ještě mnohé vykonat. Nicméně ISDE
hledí do budoucna s nadějí. Nadějí, že se jí
podaří přesvědčit více lékařů po celém světě,
že životní prostředí představuje důležitou
determinantu lidského zdraví, získat větší
mediální prostor a vliv, a tak přispět ke zlepšení životního prostředí i lidského zdraví.
MUDr. Jan Greguš
Centrum ambulantní gynekologie,
Centrum prenatální diagnostiky, Brno
jangregus@seznam.cz
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NAPSALI JSTE

Tak nám zase ubrali administrativu,
paní Müllerová…

Heuréka, chtělo by se zvolat po „sofistikovaných“ projevech posledních ministrů zdravotnictví, kteří
plamenně hovořili o tom, jak je třeba snížit administrativní zátěž lékařů. Pracuji v českém zdravotnictví
již 35 let a ani v jednom roce jsem nezažil, že by došlo k jakémukoliv snížení administrativy (užívání
PC místo psacího stroje abstrahuji, to je technický vývoj).

Skoro v každém roce dojde k navýšení
nějakých „papírů“ či kódů pro pojišťovny.
Jsa okorán, přesto jsem před lety nevydržel
a odmítl u operací psát „arciblbost“, a to tzv.
lateralizaci. Při tomto kódování musí každý
operatér psát pětimístní kód podle toho, zda
se jedná o levou či pravou končetinu (bylo to
prý v nějakém balíčku od pojišťovny – možná, když odoperujeme hodně levých dolních
končetin, bude následovat množstevní sleva…). Po několikaměsíčním vysilujícím boji,
po konfliktech s nadřízenými a občas i kolegy
jsem zvítězil. Tyto kódy jsme nemuseli vykazovat. Považoval jsem to za své velké vítězství
(malé pro člověka, ale velké pro lékaře). Myslel jsem si, že již klidně mohu umřít, neb má
mise v českém zdravotnictví došla k naplnění.
Nicméně již asi 2 roky musíme tato božská
čísla opět psát. Je to marné, je to marné, je
to marné…
Jednou jsem si spočítal, že mnohdy při
propuštění pacienta strávím sestavováním
a kontrolou jeho účtu (kódy zákroků, kate-

gorizace, stanovení a kontrola jeho hlavní
a vedlejší diagnózy, ZULP, ZUM atd.) více
času, než jsem věnoval pacientovi za celý čas
jeho hospitalizace!
Se zvědavým pesimismem jsem očekával, co přinese tento rok. Opět jsem nebyl
zklamán. Znova přibyly další kódy a co je
hlavně vynikající nápad – nyní se již nedají
psát dvě položky na jeden recept. To považuji
za opravdu mistrovské dílo ukuté zřejmě na
MZ. Už takhle je skvělé, že tisk eReceptu je
pomalejší než předchozí. O eNeschopenkách
ani nemluvím, ty zatím zdržují opravdu velmi
vydatně. Nelze než popřát kapitánům našeho
zdravotnictví i do budoucna mnoho úspěchů
na tomto administrativním poli.
Vedení nemocnic s tím asi mnoho nezmůže, neb musí hrát podle pravidel, na která
nemají vliv. Zvláště je zrůdný dvojí systém
vykazování naší práce (tzv. DRG systém +
výkonový systém).
Musím se přiznat, že mě stále práce baví,
necítím se vyhořelý a už to tady nějak dokle-

pu. Vadí mi ale ta arogance moci politiků, kteří
lékařům něco pod pohrůžkou pokut nadiktují
a vůbec to s nimi nekonzultují. Jejich sliby
nemůže brát nikdo vážně. Konkrétní věci jsou
v nedohlednu. Nemohou se divit, že mladí
lékaři nechtějí v Čechách moc pracovat. I toto
je jeden z důvodů. Ale kdo nás pak bude léčit?
Se slzou v oku vzpomínám na svoji stáž
v Rakousku v roce 1991, kde lékař měl tolik
času na pacienty, neb nedělal žádnou administrativu. Vše jen nahrával do diktafonu. Už
tenkrát si totiž soudruzi v Rakousku spočítali,
že je sekretářka (nyní asi kodér) levnější než
lékař. Že jeho času je lepší využít jinak než
počítáním ampulí antibiotik. Zřejmě je u nás
platový poměr těchto profesí stále opačný.
Omlouvám se za pláč na špatném hrobě,
ale to dojímání se ke stáří patří.
MUDr. Jan Vorel,
chirurgické oddělení Nemocnice Český Krumlov

P. S.: A to nám ještě zavedli píchačky
(čipové karty na docházku).

Kdo je zodpovědný za neprofesionální přístup?
Rád bych se vyjádřil k „novince“, která je v platnosti od 1. 1. 2020. Jedná se o psaní eReceptů.
Více než jedno století platilo a stále platí
ve světě, že na jeden recept může lékař napsat
dva léky. Když byl zaváděn elektronický systém
psaní receptů, pak kromě evidence napsaných
léků v centrálním úložišti bylo hlavním cílem
ulehčit práci lékařům a zlepšit komfort našich
pacientů. Po určité době hysterie kolem tohoto
systému si na způsob psaní receptů všichni
zvykli. Chápu, že pro pracovníky v lékárně to
není vždy jednoduché, protože někteří starší
pacienti vlastní starší typy mobilních telefonů,
které neumožňují zobrazit QR kód, a tedy
lékárníci musejí přepisovat ručně identifikátory
do systému. V globále však došlo ke zlepšení
komfortu našich pacientů – a o to nám přece šlo
především. Snížil se stres lékařů, kdy v čekárně
čekaly řady pacientů jen na vydání receptu.
Pokud by měla nastat nějaká změna, pak
bych očekával, že pokud bude mít pacient ně-
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kolik léků, měl by stačit jeden identifikační, pod
kterým by byly skryté všechny předepsané léky.
Ale paradoxně někdo přišel s nápadem, že bude
lepší, aby jeden lék = 1 SMS nebo 1 papírový
recept. Představíme-li si pak realitu, vidíme
v lékárnách fronty pacientů a nervózní personál. Této změně samozřejmě musela předcházet
změna v informačním systému v ambulancích
praktických lékařů, specialistů i lékařů v nemocnicích. Znamenalo to samozřejmě i další
finanční nároky. Po 14 dnech fungování změny
jsme se dočetli, že tato změna nebyla povedená a že se nejspíše vrátíme zpět k původnímu
systému, asi od března – tedy opět změna v informačních systémech.
Kdo je za to zodpovědný? V tisku proběhla
informace, že Asociace nemocnic a Česká lékárnická komora, a následně tedy SÚKL. Nyní
prý musíme počkat na stanovisko praktických

lékařů a ČLK. A já se ptám: Kdo je opravdu
zodpovědný za tento neuvěřitelný šlendrián
a neprofesionální postup? Jak dlouho bude
Ministerstvo zdravotnictví zkoušet trpělivost
zdravotníků? Jak zabrání ČLK, která zastupuje
zájmy nás zdravotníků i zájmy pacientů, takovýmto přehmatům?
Byl bych rád, aby toto moje zamyšlení bylo
otištěno v Tempusu a aby na ně odpověděli lidé
zodpovědní za tento přehmat.
MUDr. Lev Gabriel

Poznámka redakce: Z dopisu ministra
zdravotnictví prezidentovi ČLK dne 14. 1. 2020
vyplývá, že ke změně došlo na základě „požadavku Asociace nemocnic a České farmaceutické společnosti ČLS JEP“, tedy nikoliv České lékárnické
komory, která tedy za tuto nesmyslnou změnu
nenese žádnou vinu.
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Pohled praktického lékaře

Nabízím pohled praktického lékaře na současnou praxi jako hodnocení změn, ke kterým v poslední době došlo,
i jako vizi událostí, k nimž pravděpodobně dojde.
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televizní duel prezidenta ČLK s Ing. Fojtíkem
z Ministerstva financí). Hrubou kalkulací jsem
dospěl k částce okolo 60–65 000 Kč ročně navíc,
kterou je nutno vynaložit na chod ordinace.
Nedovedu si představit, jak se s danou situací
vyrovnají kolegové, především ti starší, působící
během týdne ve dvou či třech ordinacích.
Na adresu ministerstev, která nám pod
pohrůžkou vysokých pokut zmíněné novinky
nařizují, bych uvedl následující. Základem
jakékoli manažerské práce je znalost sil, prostředků, cílů a možností. Nejdůležitější z uvedeného jsou tzv. „human resources“, jak se
dnes říká lidským zdrojům. V našem případě
jsme to my praktičtí lékaři, „dělníci medicíny“.
Věkové složení nás, praktiků, je všeobecně
známo, jakož i fakt, že vypadla téměř jedna
generace mladých lékařů, kteří by měli zájem
nás nahradit. Každý třetí či čtvrtý praktik je
v důchodovém věku. A do této personálně nepříznivé situace vstoupí Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí
s nekompromisním direktivním zaváděním
elektronizace preskripce, neschopenek apod.
Důsledkem může být a také je jen jedno: odchod starších kolegů do důchodu. Není divu,
stačí se jen do jejich situace vžít nebo jejich
práci alespoň trochu znát. Tento necitlivý
a nekvalifikovaný postup našeho vrcholného
managementu vede jen k úbytku praxí hlavně
starších kolegů. V terénu personálního úbytku
kvalifikovaných praktiků je pak jakákoli manažerská práce s cílem zabezpečit primární
péči marná a zbytečná.
Dalším problémem primární péče je
nadužívání zdravotnických služeb ze strany
pacientů. Česká republika po léta vykazuje
jeden z nejvyšších počtů pacientů v ambulancích v rámci EU. Jednou z příčin je zcela jistě
neexistující regulace (např. formou poplatků)
a zcela zbytečné „přeposílání“ pacientů od ambulantních specialistů směrem k praktickým
lékařům, místo aby specialistou indikovaná
péče byla z jeho ambulance přímo implementována. Proplácení prvních tří dnů nemocenské je jen další ranou, která vede k vystavování
nejvyššího počtu neschopenek za posledních
10 let, což lze snadno doložit. Z mého pohledu je zavedení regulačních poplatků a zrušení
proplácení prvních dnů pracovní neschopnosti
jednoduchý, snadno realizovatelný recept, jak
zdravotnictví pomoci.

Snahu ministerstev o elektronizaci agendy
preskripce léků a agendy posudkové lze samozřejmě pochopit. Horší provedení jejich implementace si však nedokážu představit. Práce
nás, praktiků je zřejmě pro MZ a MPSV velkou
neznámou, kterou přece nikdo nebude řešit…
Cesta ke stabilizaci segmentu praktických lékařů není jednoduchá, ale každopádně zde není
zájem naslouchat nám, lidem z praxe, a analyzovat problémy – co nám vadí, co vidíme jako
překážku naší práce a co bychom navrhovali
v systému vylepšit. Uvedu zde několik návrhů,
které by přirozeně a rychle vedly k usnadnění
naší práce, zmenšení počtu návštěv pacientů
v našich ambulancích i k velkým finančním
úsporám. Jsou to:
1. Zavedení regulačních poplatků pro pacienty s jasnou specifikací výjimek (nebude platit
pacient, který je praktikem pozván ke kontrole,
a dispenzarizovaní pacienti při pravidelných
kontrolách. Zde použiji větu kolegy lékaře, který
se vrátil z ciziny : „...taky se mi z cest po západních zemí zdá, že lidé v Německu, Švýcarsku,

NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU,
PRAHA 1

přijme:

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

TEMPUS MEDICORUM

/ ÚNOR 2020

Inzerce ▲

Praxi jsem před 12 lety převzal od kolegyně,
která vážně onemocněla. V průběhu let jsem
reflektoval změny v počtu návštěv pacientů
v důsledku placení či neplacení regulačních
poplatků, placení či neplacení nemocenské
v prvních dnech pracovní neschopnosti apod.
Od loňského roku pak proces zavedení elektronizace lékové preskripce, nyní i zavádění
elektronické neschopenky a úvah o EET pro
ambulantní lékaře.
Vzhledem k mému pozitivnímu vztahu
k práci s počítačem jsem zavedení eReceptu
zvládl sám, ovšem záležitosti spojené s všeobecnou elektronizací práce praktického lékaře mě
donutily najmout si IT firmu, která se o chod mé
ambulance stará. Mému rozhodnutí předcházela řada stresů se zajištěním správného chodu
ordinace, problémy s vyúčtováním, správa několika certifikátů atp. V podstatě nebylo dne,
abych nemusel řešit technický problém. Lze bez
přehánění říci, že běžný praktický lékař se bez
asistence IT či softwarové firmy již neobejde.
V mém plánovacím kalendáři tvořily a dosud
tvoří upomínky na povinnosti spojené s medicínou sotva 10 %, zbytek (90 %) tvoří odkazy typu:
certifikát, zavolat IT technika, dochází toner,
aktualizovat program, zálohovat atp. Přineslo
to navýšení nákladů, které nám nikdo nekompenzuje, a jak vidím, ani se na to nechystá. Kromě základního SW platíme několik certifikátů,
které nejsou sjednoceny, každý expiruje v jinou
dobu, a aby toho nebylo málo, v průběhu své
platnosti se mění (např. požadavek VZP změny z kvalifikovaného na komerční certifikát).
Mimochodem jsem se během psaní tohoto příspěvku dozvěděl, že končí podpora Windows 7,
které mám v ordinaci. Zásadní změnou v práci
praktického lékaře v posledních dvou letech
se tedy stala nepochybně závislost na firmě,
která po technické stránce umožňuje řadu věcí
nutných k fungování ordinace, je „online“ a připravena pomoci v případě výpadku jednoho či
několika článků systému nutného k naší práci.
K dalším nákladům je nutno přičíst i platbu za
licenci nutnou k obsluze eNeschopenky.
V brzké perspektivě hrozí i zavedení EET do
našich ambulancí, kde přímá platba pacientem,
například za výpisy ze zdravotnické dokumentace, je zcela marginálním příjmem. Je evidentní, že stát při zavádění obecné povinnosti EET
nemá vůbec představu, kolik procent celkového
příjmu soukromých lékařů je hotovostních (viz

NAPSALI JSTE
Rakousku a Velké Británii (země, které jsem
poznal 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…“
2. Zavedení povinnosti vedení agendy
spojené s vystavením a ukončením dočasné
pracovní neschopnosti v každé odbornosti. To
znamená pracovní neschopnost z ortopedické
indikace bude vedena ortopedem a pacient
nebude přeposílán k vystavení PN k praktikovi.
3. Zamezení tzv. „přeposílání“ pacientů
od ambulantních specialistů k praktikům, aby
tito předepsali léky indikované příslušným
specialistou (s výjimkou doplnění medikace
v období mezi kontrolami). Jde o běžnou praxi,
kdy pacient druhý nebo třetí den po vyšetření
specialistou přichází pro léky k praktikovi.
4. Zavedení povinnosti pro lékaře, kteří
indikují ze svého pohledu přínosné vyšetření
(např. opakování sonografie, kontrolní vyšetření laboratorní apod.), aby si ho také sami
zabezpečili. Například urolog, který si pozval
pacienta ke kontrole za 3 měsíce, od nás požaduje 2–3 vyšetření močového sedimentu v rozmezí 1 měsíce. My vydáváme žádanku, výsledek

samozřejmě přijde k nám, pacient musí přijít
2–3krát k nám pro kopie výsledků pro urologa,
kterému náš výsledek předává…
5. Zrušení proplácení prvních dnů pracovní
neschopnosti, neb tato nedávno zavedená praxe
vede k enormnímu navýšení poštu neschopenek v registru.
6. Pokud budou příslušná ministerstva
chtít zavádět jakoukoli novinku typu elektronické preskripce, eNeschopenek atp., nechť
zřídí koordinační komisi, která bude jednat
hlavně s ČLK a Sdružením praktiků. Výsledkem její práce by pak nebyly nedodělky s několika certifikáty a zákonnými povinnostmi,
jejichž nesplnění je sankcionováno, které nám
komplikují práci. Proč by například všechny
tyto novinky nemohly na bázi zabezpečení
fungovat jednoduše jako například internetbanking, s jedním přihlášením. A ať si úředníci
ministerstev najdou čas a jdou se podívat do
našich ordinací, aby vůbec věděli, o čem rozhodují. Ne pravděpodobně, ale jistě vůbec netuší,
jaký dopad jejich direktivní opatření mají.
7. Pokud se v přímém důsledku stala práce
nás, praktiků, zcela závislá na podpoře a asistenci IT firem, je logické, že se nám navýšily

náklady spojené s běžným chodem ambulance. Je-li toto státem vyžadováno, ještě pod
pohrůžkou sankcí, nechápu, proč se nikdo
nezabývá kompenzací těchto nákladů, ať formou např. navýšení kapitační platby, či jinak.
Poskytování zdravotní péče, zvláště pak lékaři
prvního kontaktu, je jistě prioritním tématem
pro stát, je to politikum. Pak je tedy nepochopitelné, proč stát nekomunikuje s těmi, které
potřebuje. Naopak, „novinky“ posledního roku
se stávají důvodem pro odchod starších kolegů
do důchodu.
Práce s pacienty mě velmi baví a vždy pro
mě znamenala naplnění mé profese. Jsem rád,
že ji mohu dosud vykonávat. Jisté ovšem je,
že bude-li současný trend pokračovat, budu
hledat cestu, jak praxi přenechat někomu „výkonnějšímu“. Ale bohužel zatím není komu,
neb případného zájemce budu těžko hledat.
Nedávno jsem po čase zhlédl film, kde Zdeněk Svěrák abdikuje na své povolání pedagoga
slovy: „Já už učit nebudu, protože já už tady
nejsem rád.“ Tak podobně to s námi, praktiky,
bude. A přitom by stačilo tak málo, prostě mít
jen dobrou vůli.
MUDr. Jindřich Franc, praktický lékař, Kladno

Reakce na reakce na články dr. Reicha

Nedá mi nereagovat na téměř tsunami reakcí, kterou zvedl svými mediálními výstupy dr. Reich (viz
předchozí čísla TM). Ano, jsou emotivní, ale kdo nepřidá do svého příběhu emoce, dnes nikoho nezaujme
(zajímali jste se třeba o globální oteplování před výstupem Grety Thunberg?). A o to podle mě šlo našemu
kolegovi především – předat jeho pohled na situaci lidem.
Chci však dnes reagovat na jiné „výtky“
vůči dr. Reichovi, kdy někteří lékaři považovali
(a ještě možná považují) za normální, že se šlo
do práce v pátek ráno a odcházelo se v pondělí
odpoledne. Ale svět okolo nás se změnil. Naši
spolužáci v jiných profesích dostávají za víc
peněz v základním platu služební auta, sick
days, home office, pružnou pracovní dobu…
A my? Těm „srdcařům“, kteří chtějí dělat
medicínu, můžeme nabídnout jen „krev, pot

a slzy“ ve vzdělávacím nesystému, kde se za
nezákonných podmínek snažíme probít k atestaci, abychom si potom mohli nechat neplatit
od zdravotních pojišťoven za vykázanou péči
v prostředí, kdy pacient může všechno.
Pokud budeme lynčovat lékaře, kterého
jeho práce baví, chce ji dělat co nejlépe dál
(soudím podle toho, že kdyby mu to bylo lhostejné, tak se o nic nesnaží a prostě v tichosti
odejde ze zdravotnictví) a jediné, co chce, je,

Konečně to někdo napsal

aby byla i tak nějak „k žití“, tak to tady můžeme všechno pozhasínat a zavřít. Chápu, že si
všichni přejeme lékaře co nejvíce erudované
a zkušené, ale pokud budeme chtít stavět
české zdravotnictví pouze na asketických
workoholicích, pro které je hodnota rodiny,
přátel a sebe sama až daleko za prací, pak
bude lékařů ubývat ještě rychleji než doteď…
MUDr. Jan Zemek, mladý lékař
Uherské Hradiště

Reakce dr. Borkovcové na článek dr. Reicha mne vyprovokovala ke komentáři. Pan doktor Reich má
pravdu; konečně to někdo takto napsal.
Ve zdravotnictví pracuji celý život a na
pražské nemocniční interně jsem prožila jedenáct let s osmihodinovou pracovní dobou.
A ve svém „volném“ čase jsem tam za těch
jedenáct let odpracovala navíc 1,5 roku života
na službách nonstop. Tenkrát jsme řešili, zda
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se má lékař právo osprchovat při 48hodinové službě. Těch několik minut pochopitelně
chybělo. A ono se nic nezměnilo. Stále se necháváme postsocialistickou společností nutit
do naprosto nefyziologické zátěže, snažíme
se nepochopitelně vyhovět čemukoli. Snad

abychom dokázali, že jsme tak dobří, že to
vydržíme. Ze slušnosti či slabosti nedokážeme svému okolí ani například interpretovat
příspěvek dr. Reicha.
MUDr. Milena Filipková,
Praha
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NAPSALI JSTE

Budoucnost s IT není růžová

Článek kolegy MUDr. Petra Němečka v TM 1/2020 mě vybudil a přiměl k tomu, abych napsal pár
postřehů o eReceptech, eNeschopenkách a IT problémech.
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zacitovat: „Vážený pane kolego! Výše jmenovanému pacientovi jsme 6. 11. t. r. provedli
appendektomii. Průběh byl bez komplikací,
hoch se těší dobrému zdraví a dnešního dne
ho propouštíme a předáváme do Vaší laskavé péče. S úctou a kolegiálním pozdravem
prim. Bakeš.“
Dnes by tam nechybělo slovo laparoskopicky. Ale uvědomujeme si ten rozdíl
v propouštěcích zprávách operantů tehdy
a dnes? Podstatné je, že oba byli appendektomovaní! Nelze dnešní dění kolem
pacientů takto shrnout, protože výkony,
diagnostika atd. je někde jinde. Jenže dnešní zprávy nelze vůbec celé číst, jsou tam
kvanta podrobných kultivačních nálezů
a laboratoře a doktory na obou stranách
to vyčerpává. Ještěže si prožíváme chvíle
radosti, ale taky strachu. Vždyť nás někdo
trvale straší. Straší nás SÚKL, hygiena,
EET a spousta jiných institucí. Opravdu
atmosféra strachu. Ať nikdo netvrdí, že
denně minimálně sto lékařů v našem státě
nemá problémy s PC.
Co se týká ministerstva, které takové
hrůzy posvětí, není se čemu divit. Tuny
papíru se popsaly o kmeni a vzdělávání
mladých lékařů. Ale slyšeli jste, že by ně-

který ministr zdravotnictví před tím, než
se ujme vedení resortu, měl kmen, a hlavně
atestaci z oboru ministrování? Prý má neatestovaný ministr zdravotnictví vyšší plat
než atestovaný lékař. Nepatřím k nejdéle
sloužícím lékařům, ale měli jsme někdy
ministra, který by měl praxi 48 roků? Proč
by nemohl a lékaři musí? Apeluji proto
na zrušení povinnosti eReceptů, a především oné povinnosti jedné položky. Jeden
z náměstků ministra nás přece strašil tím,
že budeme platit pokuty, určitě si vzpomínáte. Proto prosím kolegu či kolegyni
ze závodní ambulance na Ministerstvu
zdravotnictví, aby tomu náměstkovi napsali do jeho zdravotního záznamu, do rubriky PA: „Straší všechny lékaře ve státě
pokutami za několik milionů, pokud budou
psát papírové recepty.“ To je jeho pracovní
anamnéza.
Když píši předoperační vyšetření, chci
na závěr popřát kolegům něco pozitivního,
a proto přeji: Aegroto (ae) salutem, prosperitatem medicis. Prosperitas není jen ona
Klausova ekonomická prosperita, ale něco
„radostně dělati, vítaná či žádaná kvalita“.
MUDr. Jiljí Minařík
Veselí nad Moravou

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. přijme:

Lékaře/lékařku

na gynekologicko-porodnické oddělení
s atestací/bez atestace
Požadujeme:
■ Odbornou způsobilost lékaře nebo ukončený základní kmen,
případně lékaře se specializovanou způsobilostí, ■ schopnost
aktivního, samostatného jednání, ■ vstřícné chování a vystupování,
■ pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.
Nabízíme:
■ Lékařům se specializovanou způsobilostí možnost přidělení
služebního vozidla.
Platové podmínky:
■ Smluvní mzda.
Benefity:
■ 5 týdnů dovolené, ■ placené pracovní volno dle KS, ■ příspěvek
na stravování, ■ příspěvek na životní pojištění, ■ příspěvek na
penzijní připojištění, ■ odměny při životních a pracovních jubileích,
■ příspěvky na dětskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdingu,
■ úhrada poplatků členů ČLK.
Termín nástupu:
■ Ihned.
Kontakt:
MUDr. Leopold Hošek, MPA, primář gynekologicko-porodního
oddělení , leopold.hosek@nvm.agel.cz, tel. + 420 778 485 294
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Inzerce ▲

V praxi prodlévám již 48 roků, momentálně na menší úvazek. Budoucnost
není růžová. Již v roce 1992 jsem začal
spolupracovat s IT, velmi aktivně. Neměl
bych radit odborníkům, ale to, co se stalo
v benešovské nemocnici, by se mně nestalo. Samozřejmě je něco jiného ordinace
v Hroznové Lhotě a IT systém v nemocnici.
Ale měl jsem jeden počítač, na kterém jsem
pracoval, tvořil dávky pro pojišťovny atd.,
druhý s připojením k internetu. Ten první
se nemohl zavirovat. Nevím, jestli je dnes
v praxi proveditelné takové dokonalé oddělení systémů, ale ten, který pracuje s vyšetřovacími metodami, laboratoří apod., je
životně důležitý. Něco o tom říká token,
protože ten potvrzuje fyzickou přítomnost
nebo nepřítomnost osoby. Ale:
Příhoda z minulého týdne. Kolegyně se
třikrát přihlásila tokenem do zhavarovaného systému, netušila, kdy bude fungovat,
a token odešel. Jela si ho oživit. 22 kilometrů. Ó, ta byl šťastná. Moc šťastná!
Co se týká eNeschopenek, je situace
tristní. Stejně musíme vytisknout doklad pro pacienta, a předávání pracovní
neschopnosti mezi ordinacemi? Hotové
neštěstí. Problém s opožděným vystavením
a ukončováním k jistému datu je nejkratší
cestou k tomu, aby se doktor vztekl. Co se
dá dodatečně opravovat? Pak se to zdaří.
Ó, jak jsme šťastní!
Víte, kolikrát nefunguje eRecept? Tak
se netiskne elektronický, ale papírový. Ó,
jak jsme šťastní! Ano, člověk má radost,
když se něco podaří. Ale neobešli bychom
se bez této radosti a štěstí? Já určitě ano.
Radovat se dokážu z jiných věcí. Jednoduše
jsem měl předtištěné na každém receptu
dvakrát:
Dos. orig. No …… (…….) Tak to fungovalo mnoho let. Ať mně nikdo nevysvětluje, že pokud musím vyhotovit recepty
à 1 položka, šest kusů, že je to rychlejší
než ručně. Na jednu položku přišli jedině
lékárníci, správně píše kolega Němeček, že
pokud doktor, tak to by byl mdlého rozumu.
Ještě mě napadl jeden postřeh na téma
naší dokumentace. Před mnoha lety jsem
viděl staré propouštěcí zprávy z nemocnice. Byly různé, ale alespoň jednu si dovolím

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

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ

PŘIJME LÉKAŘE/MAGISTRY

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, tel: 296 511 240/800.

DĚTSKÉ OČNÍ CENTRUM
KUKÁTKO – HLEDÁ OČNÍHO

LÉKAŘE

Dětské oční centrum Kukátko rozšiřuje svůj tým
a hledá očního lékaře se zájmem o práci s dětmi.
■ Nabízíme: Odborné zaškolení do problematiky
dětské oftalmologie; Moderní pracoviště s týmem,
který drží při sobě; Vstřícný a aktivní přístup vedení
společnosti; Práci u seriózního a perspektivního zaměstnavatele; Nadstandardní a motivující mzdové
ohodnocení; Možnost sníženého úvazku. ■ Požadujeme: Alespoň 2 roky praxe v oftalmologii; Absolvování základního kmene; Chuť učit se novým
věcem a hledat nové cesty; Profesionální, laskavý
a trpělivý přístup k malým pacientům i jejich rodičům. ■ Pokud vás nabídka zaujala, pošlete svůj
životopis na: hr@detskeoci.cz

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME
LÉKAŘE NA ODDĚLENÍ

CHIRURGIE, NEUROLOGIE, INTERNA, 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.

...............................................
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.

...............................................
MUDR. JIŘÍ ZILVAR S.R.O.

HLEDÁM PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
PRO DOSPĚLÉ

Nabízím práci v oboru prakt. lékaře pro dospělé,
vhodné pro absolventy nebo v přípravě k atestaci.
■ Nástup v horizontu 1-3 let. Jedná se o velký
obvod město-venkov, vhodné i pro manželský
pár. Možnost zaměstnaneckého poměru v jakémkoliv úvazku, nadstandartní platové ohodnocení, výhledová možnost převzetí celé praxe.
Bydlení zajištěno – ordinace je situována v RD,
kde přízemí tvoří ordinace, I. podlaží byt (130m2).
Lokalita Dobruška s výbornou infrastrukturou, brána
Orlických hor. ■ Kontakt: mobil: 602 470 947,
e-mail: zilvar.jiri@tiscali.cz

ORDINACE PLDD NÁMĚŠŤ NAD
OSLAVOU – HLEDÁ SE ZÁSTUP

PLDD

Hledá se zástup PLDD v Náměšti nad Oslavou.
■ Bližší info na tel. 775 124 427.

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ
NEMOCNICE – PEDOPSYCHIATRIE

DPN VELKÁ BÍTEŠ

Hledáme lékaře/lékařku na lůžkové odd. Úvazek 0,61. Rozsah úvazku dle domluvy, vstřícný a profesionální přístup, nadstandardní finanční ohodnocení.
■ Kontakt: reditel@dpn-velkabites.cz

NEMOCNICE VYŠKOV, P.O.

PŘIJME LÉKAŘE/KU S ATESTACÍ
NA ODD. RADIODIAGNOSTICKÉ,
CHIRURGICKÉ
A ANESTEZIOLOGICKÉ

■ Nabízíme: výhodné platové podmínky
dle dohody; nadstandardní odměny za ÚPS;
pracovní poměr na dobu neurčitou; možnost
dalšího vzdělávání bez kvalifikační dohody;
dovolená 5 týdnů + 1 týden dodatková dovolená na RDO; možnost zajistit ubytování; parkování v areálu nemocnice; nástup po dohodě
- příspěvky FKSP na stravování.
■ Informace: tel. 517 315 130, e-mail:
menouskova@nemvy.cz

hledá pro svá oddělení

✖ LÉKAŘ CHIRURG S ATESTACÍ L3
Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové
prostory, ubytování. Nabízíme také finanční odměnu
za doporučení zaměstnance!
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VAŠE LABORATOŘE S.R.O. ■ PŘIJME ANALYTIKA
Laboratoř molekulární biologie Vaše laboratoře s.r.o. přijme do svého
kolektivu VŠ analytika se zkušenostmi s NGS panelovým sekvenováním.
■ Bližší informace podá Dr. Zemánek, zemanek@vaselaboratore.cz

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA ■ LÉKAŘI/LÉKAŘKY NA INTERNÍ
A CHIRURGICKÉ ODD.

Nemocnice Kutná Hora, nacházející se v historickém městě s krátkou
dojezdovou vzdáleností z Prahy přijme lékaře / lékařky
na akreditované pracoviště interního oddělení a na chirurgické oddělení.
■ Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení, zázemí krajské nemocnice akreditované SAK,
podporu profesního růstu a rozvoje, možnost zajištění ubytování, benefitní program Cafeteria
a další zaměstnanecké benefity.
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře, vítáme ukončený základní kmen nebo specializovanou
způsobilost
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz,
www.nemkh.cz

SLOVENSKO
FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA
PREŠOV

PRIJMEME LEKÁROV

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

...............................................
NEMOCNICA ZVOLEN A.S.

PRIMÁR ODD. VNÚTORNÉHO
LEKÁRSTVA

Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny AGEL, ponúka
pracovné miesto: Primár oddelenia vnútorného lekárstva ■ Náplň práce: riadenie činnosti lôžkového oddelenia a príslušných odborných ambulancií
v súlade s koncepciou odboru vnútorné lekárstvo
■ Zodpovednosť: za kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacientov lôžkového oddelenia, JIS a ambulancií, za chod oddelenia, JIS a ambulancií, za
účelnú farmakoterapiu a za hospodárne využívanie
lôžkového fondu. ■ Nástup: 01.01.2020 Pracovný
pomer: TPP, na neurčitý čas ■ Ponúkané výhody:
práca v stabilnej spoločnosti; možnosť osobného

rozvoja a odborného rastu; benefity zo sociálneho
fondu napr. na dôch. sporenie, na regeneráciu.
■ Požadované vzdelanie a dalšie kvalifikačné
predpoklady: odborná spôsobilosť na výkon povolania lekára; špecializácia v odbore vnútorné
lekárstvo; odborná prax lekára min. 7 rokov;
občianska a morálna bezúhonnosť.
■ Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť
alebo motivačný list; štrukturovaný profesný životopis; koncepcia riadenia a rozvoja odd. vnútorného lekárstva ■ Základná mzda: 2 329,90 € +
pohyblivá zložka dohodou ■ Ďalšie informácie
– kontaktná osoba: MUDr. Ján Haško, námestník
riad. pre LPS jan.hasko@nemocnicazvolen.sk;
0908 291 553

PRODEJ

PRODÁM PRAXI PLDD V BRNĚ

Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro
děti a dorost (s.r.o.) v Brně-Komárově. Termín dohodou. ■ Kontakt: +420 603 897 405

LÉKÁRNA
ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ

PŘIJME FARMACEUTA

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme farmaceuta do ústavní lékárny.
■ Nabízíme zázemí stabilní společnosti s tradicí, zajímavé benefity.
■ Kontakt: personalni@upmd.eu,
tel: 296 511 240/800.

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ NABÍDKY,
ALE I ZAJÍMAVÉ INFORMACE Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, NAJDETE NA: www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Staňte se našimi fanoušky 
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WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
ŘÍJEN 2018
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:

KVĚTEN 2019

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA | i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM a DĚČÍN
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště FRÝDEK-MÍSTEK
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace KARVINÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace VYŠNÍ LHOTY
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování.
■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.
■ ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ, ATRAKTIVNÍ KLIENTI – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Stabilní státní instituce.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

SWISS MED CLINIC ■ PŘIJMEME LÉKAŘE

DO ORL AMBULANCE pro město Planá a Bor přijmeme lékaře.
■ Možnost plného i zkráceného úvazku s nabídkou klinického dne.
■ Kontakt: Bc. Elena Fejtová, tel.: +420 725 583 512, e-mail: elena.fejtova@klinikasmc.cz

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA
ZP MV ČR

PŘIJMEME
VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ
ZDRAVOTNÍ POLITIKY
PRO LOKALITU ČECHY
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přijme Vedoucího
oddělení zdravotní politiky pro
lokalitu Čechy.
■ Pracovní náplň: řízení a strategický rozvoj oblasti smluvní
politiky, tvorba sítě smluvních
partnerů, zajištění chodu oddělení na 3 místech výkonu činnosti – Praha, Hradec Králové,
Plzeň.

■ Požadujeme: VŠ vzdělání
– lékařské, s praxí, dobrou orientaci v oblasti zdravotní politiky, manažerskou praxi, ŘP sk. B,
ochotu cestovat.
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání, pružnou pracovní dobu,
5 týdnů dovolené, 5 sick days,
stravenky, flexi passy, příspěvek
na životní nebo penzijní připojištění.
■ Více informací a nabídka volných míst na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: e-mail:
hana.hlinovska@zpmvcr.cz,
tel.: 272 095 231

.............................
ZP MV ČR

PŘIJMEME
REVIZNÍ LÉKAŘE
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky přij-

me revizní lékaře pro lokality:
Praha, České Budějovice, Brno,
Ostrava nebo Olomouc.
■ Požadujeme: absolvování lékařské fakulty a specializovanou
způsobilost MZ ČR v klinickém
oboru a obecnou znalost legislativního rámce poskytování
zdravotních služeb.
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání, pracovní poměr na plný
nebo zkrácený pracovní úvazek
(min. 24 hodin týdně), pružnou pracovní dobu, 1x týdně
home office, zajímavé finanční
ohodnocení, možnost dalšího
vzdělávání, 5 týdnů dovolené,
5 sick days, stravenky, flexi passy,
příspěvek na životní nebo penzijní připojištění.
■ Více informací a nabídka volných míst na www.zpmvcr.cz

■ Kontakt: e-mail:
hana.hlinovska@zpmvcr.cz,
tel.: 272 095 231

PRAHA
SPOTT PRAHA, S.R.O.

OČNÍ LÉKAŘ/KA
CELÝ NEBO ČÁSTEČNÝ
ÚVAZEK
Oční ordinace v centru Prahy
přijme atestovaného lékaře/
ku na celý nebo částečný
úvazek.Skvělé vybavení (OCT,
HRT, UZV), příjemné prostředí, výborná dostupnost (Hl.
nádraží, Nádraží Střed, metro
ABC). Zajímavé platové podmínky i za malé úvazky.
■ Kontakt: www.drstuchla.cz,
tel. 777 321 623

HLEDÁTE DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY? POMŮŽEME VÁM!
INZERUJTE EFEKTIVNĚ - ZA JEDNU CENU bude Váš inzerát uveřejněný:
1) v TIŠTĚNÉM a ELEKTRONICKÉM měsíčním vydání v nákladu 89.000 ks
2) na FACEBOOKOVÉ stránce 3) na www po dobu 1 měsíce

OBJEDNÁVKA INZERCE a INFO na obchod@zamestnanivezdravotnictvi.cz

Zdarma si stáhněte
aktuální měsíční přehled
na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? Vybojujeme Vám ty nejlepší podmínky

hledá pro svá oddělení

✖ LÉKAŘ PEDIATR S ATESTACÍ L3
✖ LÉKAŘ PEDIATR L2
✖ 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
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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

15/20 Akutní stavy a optimální postupy up-to-date
2019 + 2020
Datum: 15. 2. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
MUDr. Jarmila Drábková
• Úvod k tématu – basics, guidelines, hity a mnoho nových
témat.
MUDr. Jiří Zika
• Diferenciální diagnostika v akutním stavu – logistika, nejistota, náležitý postup, poučné komentované kazuistiky
a možné legislativní problémy.
MUDr. Vilma Benešová
• Infekční rizika současné globalizované doby i pro nás,
specifická ohrožení.
MUDr. Pavel Heinige
• Základy i nové akutní problémy v pediatrii v celém věkovém průřezu a hlavní doporučení.
PharmDr. Veronika Prokešová
• Pro a proti u sdíleného lékového záznamu, nároky akutní
medicíny; nové léky, rizika interakcí a nových aplikací.
MUDr. Jarmila Drábková
• Novinky v přehledu 2019, 2020 významné pro akutní
a závažné stavy.
• Změny v rozhodování a prognózování.
• Náležitá dokumentace.
• Metodické pokyny.
• Nové pohledy na rozsah léčby a paliace.
JUDr. Vladana Vališová
• Medicínsko-právní záludnosti a jak se jich vyvarovat, zejména u závažných stavů a za diagnostické nejistoty.
• Problémy s defenzivní medicínou a EOL rozhodováním.
16/20 Paliativní péče v době moderní medicíny – přežitek, nebo nutnost?
Datum: 15. 2. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektorky: prim. MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, z.ú.;
MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D., Klinika anesteziologie
a resuscitace a Centra paliativní a podpůrné péče VFN
Pohled na současné možnosti péče o nemocné s nevyléčitelnou, život ohrožující nemocí – etická dilemata, se
kterými se u těchto nemocných můžeme nejčastěji setkat
a jak je můžeme dobře ošetřit. Základy komunikace s nemocnými i jejich blízkými, přehled a dostupnost různých
forem paliativní péče v ČR.
MUDr. Kateřina Rusinová
• Co je paliativní medicína a co může nabídnout.
• Etická dilemata v paliativní medicíně, rozbor kazuistik.
MUDr. Irena Závadová
• Komunikace v paliativní medicíně.
• Jak vypadá umírající pacient.
• Organizace paliativní péče v ČR.
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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
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.
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
zvláštní pomůcku). Posluchači získají aktuální poznatky
o součinnosti lékařské posudkové služby a ošetřujících lékařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.
21/20 Novinky v kardiologii
Datum: 7. 3. 2020
Místo: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
Délka: 6 hodin
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
• Akutní kardiologie.
prim. MUDr. Robert Čihák, CSc.
• Diagnostika a léčba dysrytmií.
MUDr. Petr Janský
• Trombkardiologie.
• Antiagregace a antikoagulace.
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.
• Diagnostika a léčba srdečního selhání.
doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiodiabetes a onkokardiologie.
54/20 Léčba závislosti na tabáku
Pořádá ČLK ve spolupráci se Společností pro léčbu
závislosti na tabáku. Budeme se snažit o praktické zaměření formou aktivního zapojení účastníků a nácvik argumentace, proto je předpokladem zhlédnutí lekce Závislost na
tabáku na www.euni.cz (po registraci zdarma).
Datum: 7. 3. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč, platba na místě 900 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta.
prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D., MUDr. Kamila Zvolská,
Ph.D.
• Princip a diagnostika závislosti na tabáku, psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřácké situace.
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., MUDr. Alexandra Pánková,
Ph.D.
• Jak vést motivační rozhovor s kuřákem.
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 3A,
kontakty pro pacienty.
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
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, pro-

pad 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.,
MUDr. Hana Skalická, CSc., FESC,
MUDr. Luděk Fiala, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
26/20 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambulantního specialisty
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., RDG oddělení, Nemocnice Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je
zaměřen na problematiku MRI vyšetření v každodenní
praxi. Bude se zabývat jak možnostmi a technikami MRI
vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření, tak
bude především zaměřen na nejrůznější patologické stavy,
kde je MRI přínosem v diagnostickém postupu.
28/20 Estetická chirurgie
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Estetická chirurgie současnosti.
MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.
• Miniinvazivní výkony v obličeji.
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
• Browlift, fatgrafting obličeje.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Blefaroplastika, operační technika, komplikace.
• Facelifting.
• Rinoplastika.
• Liposukce, druhy, komplikace.
• Augmentace, modelace, redukce prsů.
29/20 Lékaři bez stresu
Datum: 21. 3. 2020
Místo: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Cena zahrnuje veškeré materiály pro osobní studium.
Účastníci navíc obdrží voucher na 1 hodinu individuálního
koučování zcela zdarma.
Odborný garant: MUDr. Pavla Mendlová
Workshop pro maximálně 12 účastníků.
Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK
cítí ohroženo vyhořením a 34 % již dokonce vykazuje jeho
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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.
3/20 Postgraduální akademie: Novinky v onkologii III:
nádory plic a ledvin
Datum: úterý 24. 3. 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.
2/20 Postgraduální akademie: Novinky v hematologii
Datum: 26. 3. 2020, 13.30–18.40 hod.
Místo: NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5
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.
MUDr. Šárka Forejtová
• Spondyloartritidy.
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.
7/20 Dětská paliativní péče – úvod do problematiky
Datum: 28. 3. 2020
Místo: ČLK, 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 v Motole, Praha
Přednášející: prim. Mahulena Exnerová (Mojžíšová),
MUDr. Lucie Hrdličková,
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.

Co je dětská paliativní péče:
• podoba v ČR a ve světě,
• multidisciplinární tým a role jednotlivých profesí,
• paliativní péče doma/v nemocnici/v hospicu.
Komunikační dovednosti:
• sdělování závažné zprávy,
• práce s emocemi.
Symptomová léčba:
• nejčastější symptomy a jejich řešení v praxi,
• terapie bolesti nejen analgetiky,
• terminální péče.
Názorné kazuistiky z praxe:
• specifické oblasti dětské paliativní péče,
• symptom management.
Práce s vlastní psychikou:
• sebepéče,
• nástroje pro práci v týmu.
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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MONA: Efektivní a přehledná IT správa vaší ordinace
Rozhovor s pediatričkou MUDr. Lenkou Kvapilovou,
která využívá software MONA
Proč jste si pro svou ordinaci vybrala
software MONA?
Před rokem jsem si otevírala novou pediatrickou praxi. S programem MONA jsem
měla předchozí dobrou zkušenost. Přivítala
jsem i možnost vyzkoušet si aplikaci MONA
v praxi bezplatně a na dostatečně dlouhou
dobu. Instalace zkušební verze byla nezávazná, a to mi umožnilo program začít využívat
a poznávat do detailů. Příjemně snadný byl
už první krok - import databáze pacientů z jiného softwarového řešení.
Nakonec jste u aplikace MONA zůstala.
Co na ní nejvíc oceňujete?
Rozhodně komplexnost a pak také zákaznický přístup. Přehledně mohu spravovat všechny dokumenty týkající se pacientů, pojišťoven, skladu i pokladny a s většinou funkcí
si poradím intuitivně. Výrobce software neustále aktualizuje a přizpůsobuje ho změnám
v legislativě.

Zmínila jste zákaznický přístup.
Co tím máte na mysli?
Jsem nadšená z IT podpory. Cokoli jsem za
rok užívání programu potřebovala, vyřešili
specialisté od programu MONA okamžitě
a hlavně ochotně. Není pro ně problém přizpůsobit program mým vlastním potřebám
a pokaždé mají dost času na to, cokoli mi
vysvětlit. Například mi na přání do programu
v podstatě okamžitě vložili percentilové grafy, které jako pediatr využívám téměř denně.
Zajímá je můj názor a dělají všechno pro to,
aby mi ulehčili práci. Tak si představuji perfektní servis.
Doporučila byste aplikaci MONA
svým kolegům?
Rozhodně ano. Program nabízí tři hlavní věci,
které každý lékař očekává: komplexnost,
jednoduchost a lidský přístup na zákaznické
podpoře. Software MONA splňuje vše a proto ji ráda doporučuji i ostatním kolegům.

Aplikace MONA umožňuje kompletní správu ordinace lékaře včetně vedení lékařské dokumentace pacientů,
vykazování péče zdravotním pojišťovnám a elektronickou komunikaci s pojišťovnami a laboratořemi.
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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,
yprim. 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 4, Hotel ILF, Budějovická 15
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 více
prostor na otázky a odpovědi účastníků. Účastníci obdrží
pracovní sešit a audio nahrávky, aby mohli MBSR používat
i po skončení kurzu.
51/20 Alergologie – opakování
Datum: 25. 4. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Martin Fuchs
Obor alergologie a klinické imunologie se týká 40 % populace. Přímo i nepřímo ovlivní až polovinu návštěv u PLDD
a čtvrtinu u VPL. Pod tlak se dostává i gastroenterolog,
dermatolog a ORL specialista.
Kurz by měl přesunout kormidlo od molekulární imunologie k praktickým otázkám každodenní péče o alergiky,
resp. o znepokojivě narůstající imunopatologické sta-
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Příjem řádkové inzerce:
www.clkcr.cz
sekce Pro lékaře
– Inzerce
– Zadat inzerci
Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Urologická ambulance přijme lékaře, lékařku na 0,1–
0,4 pracovní úvazek. Vhodné i pro důchodce a ženy na
mateřské dovolené. Příjemný kolektiv. Vinohrady. Kontakt: 731 969 848 nebo 604 762 965
Hledám oftalmologa. Nabízím ambul. práci v Čáslavi
pro zač. lékaře s možností doplnění vzdělání, pro atest.
lékaře v roli zaměstnance či důchodce na zkr. úvazek.
Podmínky dohodou, individuální přání prioritou, možnost ubytování. Kontakt: info@conjunctiva.net
Nestátní zdravotnické zařízení v Brně přijme do trvalého pracovního poměru na plný nebo částečný úvazek
lékaře/lékařku s atestací z ORL. Kontakt: kariera@
akicentrum.cz
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vy naší populace. Z koše budou taženy žetony astmatu,
alergické rýmy, potravinové i lékové alergie, ale i ekzému
a kopřivek. Mělo by dojít jak na moderní diagnostiku, tak
i léčbu alergie, včetně té biologické.
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
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.

Přijmu lékaře oftalmologa na celý nebo částečný úvazek
– dle vzájemné dohody – do soukromé oční ordinace, 1 lékař a 1 sestra, v Praze 9. Velmi dobré platové ohodnocení,
5 týdnů dovolené. Kontakt: 723 784 677
Hledám lékaře do menšího domova seniorů v Benátkách
nad Jizerou (mezi Prahou a Ml. Boleslaví) – přibližně
50 klientů. Lze jako částečný úvazek na 1–2 dny, celkem
asi 4–10 hod. Program PC Doktor, výborná spolupráce
s místními sestrami. Kontakt: mikmentova@centrum.cz
Zaměstnám praktického lékaře do ordinace v Benátkách nad Jizerou od 5/2020. Atestace nebo kmen praktického lékařství. Kontakt: 776 252 848
Hledám lékaře do své ordinace PL v Brně. Nástup dle dohody. S atestací, možné i pro lékaře po kmeni nebo lékařky na MD. Nabízím plný úvazek 6 hodin ordinace denně
nebo částečný dle dohody. Platové podmínky při osobním
jednání. Kontakt: praktikvpl@seznam.cz
Ambulance alergologie a imunologie v Praze 10 přijme alergologa na minimálně 0,5 dne v týdnu (časově
flexibilní, možno až celý úvazek). Nabízíme vynikající
ohodnocení lékařské práce, moderní pracovní prostředí.
Flexibilní přístup. Kontakt: 245 008 716
Přijmeme lékaře/lékařku do ambulance jednodenní
chirurgie. Uvítáme plný či částečný úvazek. Nabízíme
zavedené ambulance na Jarově či Spořilově. Kontakt:
baseova@poliklinikapraha.cz, 739 353 002
Přijmeme lékaře/lékařku do ambulance dermatologie.
Uvítáme částečný úvazek či dle dohody. Jedná se o am-

doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., Genetická laboratoř,
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie,
Ústav klinické imunologie a alergologie, Masarykova univerzita, Brno
• Genetika imunitních poruch.
37/20 Strabismus
Datum: 16. 5. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky v dětském i dospělém věku. Je určen především
pro oftalmology, ale i pediatry a neurology zajímající
se o strabismus. Školicí kurz doplňuje v jednotlivých
okruzích příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství, čímž slouží k předatestační přípravě mladých
oftalmologů, především se jedná o rozšířenou fotodokumentaci.
• Vyšetřovací metody.
• Typy dynamického a paralytického strabismu.
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti.
• Chirurgická terapie.
• Součástí kurzu je možnost pro zúčastněné stáhnout tyto
okruhy, budou na úložišti dat.
53/20 Obezita v ambulanci PLDD
Datum: 23. 5. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Zlatko Marinov, Dětská obezitologická ambulance FN v Motole, Praha
MUDr. Zlatko Marinov
• Dětská obezita jako závažné chronické onemocnění.
• Principy léčby obezity.
• Ambulantní léčba dětské obezity.
MUDr. Dana Šašková
• Pobytová léčba dětské obezity.
MUDr. Cecília Marinová
• Distanční léčba dětské obezity.
MUDr. Zlatko Marinov
• Prevence dětské obezity.
38/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 28. 5. 2020
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA,
ÚPMD Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
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.

bulanci na Proseku a v Hloubětíně. Kontakt: baseova@
poliklinikapraha.cz, 739 353 002
Do naší zavedené ordinace v Telči hledáme praktického
lékaře/praktickou lékařku na částečný úvazek 3–6 hodin
rozdělených do 2 dnů. Pozice je vhodná i pro uchazeče
v předatestační přípravě a pro kolegy/kolegyně z jiných
oborů (ARO, interní apod.). Nabízíme podporu v dalším
vzdělávání a dohled zkušeného lékaře. Mzdová odměna
pro atestovaného lékaře 500 Kč netto/hod. Kontakt:
608 763 664
Do ordinace VPL pro dospělé v Praze 8 přijmu atestovaného lékaře. Možnost plného či částečného úvazku
dle dohody. Atraktivní finanční ohodnocení, příjemné
pracovní prostředí, parkování, zkušená zdravotní sestra.
Kontakt: 777 868 197
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme chirurga na
plný či částečný úvazek. Dobré platové ohodnocení, flexibilní pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále nabízíme multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie,
praktické lékařství, gynekologie, dermatologie – chronické rány) a konziliární činnost v oblasti klinické výživy.
Kontakt: 601 360 615, synovcova@ambicare.eu
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme internistu
na plný či částečný úvazek. Dobré platové ohodnocení,
flexibilní pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále
nabízíme multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie, praktické lékařství) a konziliární činnost v oblasti
klinické výživy. Kontakt: synovcova@ambicare.eu,
601 360 615

39/20 Prevence funkčních poruch pohybového ústrojí
Datum: 30. 5. 2020
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
V případě bolestivých stavů pohybového ústrojí hrají
roli endogenní faktory (držení těla, vývojová kineziologie, hluboký svalový stabilizační systém, hypermobilita
a dysbalance svalové) a exogenní faktory (zevní prostředí,
např. sedavý způsob života). Správná funkční diagnostika
a edukace pacienta přispívá k prevenci recidiv bolestivých
stavů. I když zaručená „kuchařka“ a cvik „vyprosťovák“
nemohou být pro každého univerzální. Kromě edukace
správných pohybových návyků je třeba provádět individuální analýzu postury a pohybových programů. Kurz je
určen k individuální analýze funkčních bolestivých stavů
hybné soustavy.
40/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické praxi
Datum: 30. 5. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra
infekčních nemocí IPVZ
Lektoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., prim. MUDr. Marek
Štefan, MBA
Kurz je zaměřen na racionální antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku.
Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem nejčastěji
užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické rezistence.
52/20 Alergologie – pokračování
Datum: 6. 6. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Martin Fuchs
Přednášející: Simona Bělohlávková, MUDr. Eva Vrbová,
MUDr. Nina Benáková
• Léková alergie.
• Alergie na jed blanokřídlého hmyzu.
• Alergie na červené maso.
• Anafylaxe a mastocytóza.
• Kožní alergie, co se nevešlo a ještě něco navíc.
• Alergie s primárním postižením GIT (eozinofilní enteropatie, EoE, FPEIS aj.).
• Zlatý standard diagnostiky – expoziční testy v alergologii.

PŘIPRAVUJEME
55/20 Právní seminář
Datum: 14. 5. 2020
Místo: Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
-Žižkov
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Registrační poplatek: členové ČLK 800 Kč,
ostatní 3500 Kč

Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice
hledáme kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní
spektrum výkonů oboru včetně estetické a korektivní
dermatologie. Smlouvy s pojišťovnami máme zajištěny.
Dobré finanční ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt:
601 360 615, synovcova@ambicare.eu
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestovaného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolposkopie). Dobré platové ohodnocení, možný podíl
na zisku. Požadujeme profesionální přístup. Kontakt:
601 360 615, gyn.ordinace@email.cz
Hledáme lékaře do zavedené ordinace PL v Praze 8 (EKG,
INR, CRP) s atestací nebo absolvovaným interním kmenem na plný úvazek (30 hodin týdně), event. částečný
úvazek. Nástup dle dohody nejlépe 1.3.2020. Kontakt:
milbenda@seznam.cz, 6z03 326 518
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací z klinického oboru na pracoviště protialkoholní záchytné stanice. Nástup a výše úvazku dle dohody, možno i na DPČ.
Nabízíme práci v nepřetržitém 12hodinovém provozu,
přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, možnost využití služebního bytu, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail: d.studena@prahamp.cz, 222 924 214
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1, přijme
lékaře s atestací v oborech interna, ORL, kožní a oční
chirurgie. Nástup a výše úvazku dle dohody. Nabízíme zavedenou a moderně vybavenou ordinaci v centru
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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 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
Nabízím výpomoc v ordinaci praktického lékaře v Praze,
3–5 h/týden. Jsem atestovaná lékařka ve VPL, certifikát
z prac. lékařství. Min. výše odměny 650 Kč/h netto. Kontakt: vypomoclekar@seznam.cz
Přijmu kožní lékařku/lékaře do ambulance v Praze 6, na
1–2 dny v týdnu, event. dle domluvy. Kontakt: 777 015 978
Do našeho týmu Praha 8 (Kobylisy – metro C) přijmeme
oftalmologa na jakýkoliv pracovní úvazek. Příjemné zázemí, moderní technologie, vzdělání odpovídající plat. ohodnocení, flexibilita práce, možnost drobných chir. výkonů.
Akreditované pracoviště. Kontakt: 603 995 473
Lékaře geronto nebo psychiatra do multidisciplin. týmu
rozšířené ord. psych. péče, pro konzil. návštěvy dom. seniorů, Alzheimercenter (Pha nebo Stč. kraj), externí spolupráce, zázemí, podpora, inovativní přístup, férové podmínky. Kontakt: 608 052 214
Ambulantní komplement hledá revmatologa do multioborové praxe na poliklinice Praha-Vršovice, specializace v oboru nebo zařazení do oboru (garant zajištěn),
kolegiální přístup, zázemí, individuální rozsah úvazku,
nadstandard. odměna. Kontakt: 601 304 484
Lékaře do ordinace rozšířené psychiatrické péče
v Mělníku, specializace nebo zařazení do oboru
psychiatrie, kolegiální jednání, profes. zázemí, práce
v multidisciplin. týmu, individuální rozsah úvazku, nadstandard. podmínky. Kontakt: 608 052 214
Přijmeme vedoucího lékaře do ordinace rozšířené psychiatrické péče v Praze. Specializace v oboru, vedení multidisciplin. týmu, inovativní přístup, kolegiální jednání, příjemné prostředí u metra, nadstandardní podmínky, min.
3 dny/týd. Kontakt: 608 052 214
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
Hledáme atestovaného lékaře se specializací gynekologie a porodnictví pro kliniku asistované reprodukce
GYNEM v Praze. Jsme zavedená rodinná firma, nabízíme práci ve velmi příjemném pracovním prostředí
a stabilním týmu. Znalost Aj či Nj výhodou. Kontakt:
608 147 701, info@gynem.cz
Praktická a psychosomatická lékařka se dvěma psychoterapeutickými výcviky a praxí hledá lékaře specialisty
různých oborů pro spolupráci a propojení. Delší dobu
uvažuji o vytvoření psychosomatické kliniky. Kontakt:
777 228 710
Diabetologie, otorinolaryngologie, všeobecné praktické lékařství, geriatrie a klinická psychologie – do
Polikliniky Prahy 7 hledáme kolegyni/kolegu na dané specializace. Úvazek dle domluvy. Bližší informace https://
www.poliklinikaprahy7.cz/volne-pozice/. Těšíme se na
vás! Kontakt: reditel@pp7.cz, 777 689 546
Hledáme lékaře/lékařku do domova seniorů v Třinci.
Mzda 950 Kč netto/hod., úvazek 11 hodin (2 dny v týdnu,
možno rozdělit mezi dva lékaře), pracovní doba dle domluvy. Nástup od března 2020. Pozice je vhodná pro uchazeče
z různých oborů (ARO, interní, VPL apod.). Kontakt:
608 763 664
Do zavedené ordinace v Posázaví (asi 40 minut od Prahy
po D1) hledáme praktického lékaře/praktickou lékařku
na plný nebo částečný úvazek. Pozice je vhodná i pro
uchazeče v předatestační přípravě a pro kolegy/kolegyně
z jiných oborů (ARO, interní apod.). Nabízíme podporu
v dalším vzdělávání, možnost nastavit si ordinační hodiny
dle vašich představ a mzdovou odměnu pro atestovaného
lékaře při plném úvazku 65 000 Kč netto měsíčně. Kontakt: 608 763 664
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.
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
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 ihned, 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
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Kardiologická ordinace blízko Prahy hledá kardiologa
se znalostí echokardiografie s atestací, ev. i v přípravě,
na plný i částečný úvazek. Dobrá dostupnost 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 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
se 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
Do ordinace VPL V Praze 6 přijmu od 01/2020 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
Hledáme lékaře/lékařku do domova seniorů 30 km jižně
od Plzně. Při úvazku 16 hodin týdně (rozdělených do 2 až
3 pracovních dní) odměna 60 000 Kč netto/měsíčně, pracovní doba dle domluvy. Nástup nejlépe od 02/2020. Pozice je vhodná pro uchazeče z různých oborů (ARO, interní,
VPL apod.) – odborný dohled bude zajištěn. Kontakt:
608 763 664
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 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
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
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 na 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
70 000–100 000 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
vašenabídky.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
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
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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
Přijmu alergologa-klinického imunologa – lze i v předatestační přípravě (máme akreditaci I. typu) i v 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 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
Do akreditovaného pracoviště na Kladně hledáme lékaře/
lékařku VPL na dlouhodobý zástup nebo zkrácený úvazek
ve dnech CT a PA (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
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo 2×
0,5 dne). Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru
dermatovenerologie. CV prosím na e-mail: pekate@seznam.cz, 603 804 496
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
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
Dermatologické centrum se sídlem v Praze zaměstná 1–2
dermatology pro pobočky v Neratovicích, Praze 7 a v Říčanech. Kontakt: 603 448 353, derma@email.cz
Přijmu lékaře do zavedené dermatovenerologické ordinace v Klatovech. Kontakt: 737 441 365
Hledáte uplatnění jako všeobecný praktický lékař/ka?
Máme pro vás na výběr z lokalit: Aš, Čáslav, Chomutov,
Turnov, Veselí nad Moravou, Praha 4. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity,
akreditovaná pracoviště, zajištění specializačního vzdělávání v oboru i dalšího vzdělávání, podporu při chodu
ordinace a minimum administrativy při práci. Kontakt:
Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Hledáte uplatnění jako praktický lékař/ka pro děti a dorost/pediatr a preferujete ambulantní provoz? Máme
pro vás na výběr z několika lokalit Prahy (H. Měcholupy,

Hloubětín, Kyje, Kobylisy), dále Brno, Hustopeče, Šlapanice u Brna, Jablonec nad Nisou, Teplice. Nabízíme:
nadstandardní mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, akreditovaná pracoviště, zajištění specializačního
vzdělávání v oboru i dalšího vzdělávání, podporu při chodu
ordinace a minimum administrativy při práci. Kontakt:
Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Hledáme praktického lékaře/ku pro děti a dorost/
pediatra do ordinace Davle u Prahy. Nabízíme zajímavé
mzdové ohodnocení, flexibilní úvazek na 1–2 dny v týdnu,
spolupráci na DPČ i pracovní smlouvu, zaměstnanecké
benefity. Kontakt: Hana Janečková, 733 679 623, hana.
janeckova@mediclinic.cz
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: primář/primářka
oddělení ošetřovatelské péče. Požadujeme: • VŠ vzdělání lékařského směru • splnění předpokladů dle zákona
č. 95/2004 Sb. • licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího
lékaře
• minimálně 10 let praxe v oboru • vysoké řídící a organizační schopnosti • komunikační schopnosti. Nabízíme: •
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. • zázemí stabilního a perspektivního zaměstnavatele • možnost
rozvoje a sebevzdělávání • zaměstnanecké benefity • nástup po vzájemné dohodě. Přihláška k výběrovému řízení
musí obsahovat: • stručný životopis s přehledem dosavadní praxe • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání •
vypracovanou koncepci oddělení • výpis z rejstříku trestů
(ne starší 90 dnů) • podepsané prohlášení souhlasu se
zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
Písemné přihlášky zasílejte v obálce označené textem „Výběrové řízení – primář OOP“ na adresu: Nemocnice Kyjov,
příspěvková organizace, sekretariát, Strážovská 1247,
697 01 Kyjov do 28.2.2020. Další informace poskytne prim.
MUDr. Josef Blažek, blazek.josef@nemkyj.cz
Hledáme praktického lékaře do ordinace blízko Čáslavi.
Plný úvazek, 65 000 Kč/čistého/měsíčně. Termín nástupu
2/2020. Kontakt: 774 407 889
Hledáme praktického lékaře pro dospělé s atestací, ev.
s dokončeným kmenem VPL/interna, práce 1–2× týdně.
Moderně vybavená, akreditovaná ordinace v centru
Prahy 2, přátelský kolektiv. Od 3/2020 nebo i později.
Kontakt: ludvikova@medicina-centrum.cz
Do naší zavedené ordinace VPL v Kaplici přijmeme nového kolegu/novou kolegyni v předatestační
přípravě. Pozice je vhodná i pro adepty z jiných oborů
(ARO, interní apod.). Odborný dozor/dohled je zajištěn.
Nabízíme maximální podporu při dalším vzdělávání,
minimum administrativy při práci a při plném úvazku
odměnu 50 000–60 000 Kč netto/měsíčně (uchazeči
s ukončeným kmenem), resp. 35 000 Kč netto/měsíčně
(absolventi). Kontakt: 608 763 664

Inzerce

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru:

LÉKAŘE / LÉKAŘKU
na pracoviště:
 Oddělení geriatrie a následné péče
 Rehabilitační oddělení
 Otorinolaryngologické oddělení
 Urologické oddělení
 Laboratoř HTO
 Lékařské genetiky
 Onkologické oddělení
Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře nebo ukončený
základní kmen, případně lékaře se specializovanou způsobilostí
Nabízíme: náborový příspěvek, možnost profesního růstu, zázemí
akreditované nemocnice, práce na plný úvazek, zaměstnanecké
benefity, závodní stravování, zvýhodněný telefonní tarif
Písemné žádosti včetně profesního životopisu zasílejte na adresu:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Pysková Ludmila –
vedoucí personálního a mzdového oddělení, Vrchlického 59,
586 01 Jihlava nebo na e-mail: pyskoval@nemji.cz
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TEMPUS

MEDICORUM

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Hledáme lékařku/lékaře na lůžka následné péče.
Možnost i zkráceného úvazku, nadstandardní platové
ohodnocení, 3 dny zdravotního volna, placené vzdělávací kurzy, 10 000 Kč ročně do důchodového připojištění,
možnost individuálního rozvržení pracovní doby, bez
povinnosti nočních služeb, nástup dle dohody. Kontakt:
becvar@nphorice.cz, 733 636 352
Praktická lékařka hledá pracovní uplatnění v Praze
v rozsahu 3 dnů (max. 25 hod.) v oblasti PLS či kurativy. Atestaci a praxi v oboru mám. Hodinová mzda
1000 Kč/hod. Zn. Pracovitost, spolehlivost a příjemné
vystupování. Kontakt: prakticka.doktorka@seznam.cz
Dopravní podnik hl. města Prahy přijme praktického
lékaře/lékařku. Požadujeme: • VŠ a způsobilost lékaře
v oboru všeobecné praktické lékařství. Nabízíme: mzdu
ve výši 62 500 Kč + 20 % výkonnostní odměnu (celkem
75 000 Kč/měsíčně) • úvazek 37,5 hod. • jednosměnný
provoz • vybavenou ordinaci • smlouvy se zdravotními
pojišťovnami • možnost dalšího vzdělávání • výrazně
zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky (Lítačka) • penzijní připojištění po roce výkonu práce
v hodnotě 1300 Kč • příspěvek na stravování formou
stravenek v hodnotě 110 Kč • 5 týdnů dovolené • 3 dny
zdravotního volna s náhradou mzdy • poukázky FLEXIPASS ve výši 4000 Kč/rok • příspěvek na dětskou rekreaci až do výše 4500 Kč a další zajímavé benefity. Kontakt:
Mgr. Zuzana Větrovcová, 725 368 140, vetrovcovaz@
dpp.cz, https://dpp.jobs.cz

ORDINACE, PRAXE

Atestovaná VPL koupí ordinaci na Šumavě (okolí Sušice,
Klatov, Vimperku, Strakonic). Může se jednat i o menší
venkovský obvod. Možnost společné další spolupráce za
velmi slušnou odměnu. Těším se na nabídky. Kontakt:
608 741 200, michala.simonova@email.cz
Koupím ambulanci VPL nebo INT nejraději v horském
prostředí mimo velká města (zdravotní důvody). Kontakt:
vseobecnylekar@email.cz, 607 652 204 (prosím večer)
Hledám ambulantního internistu pro Polikliniku Tišnov s.r.o., i na částečný úvazek s možností pozdějšího
přenechání praxe. Nástup možný ihned. Další dle dohody. MUDr. Malášková Zdenka – Interna s.r.o. Kontakt:
723 783 050
Zaměstnáme PLDD na Šumavě okr. KT. Týdenní pracovní
doba 25 hodin. Vhodné i pro důchodce nebo ženy na MD.
Veškerá administrativa zajištěna. Možnost bytu. Kontakt:
724 181 016
Zdarma přenechám praxi PLDD ve Volarech na Šumavě
z důvodu odchodu do důchodu. Výhodná pracovní doba,
zkušená pediatrická sestra. Byt 1+1 k dispozici. Kontakt:
723 875 326, m.patakova@seznam.cz
Atestovaný lékař s dlouholetou praxí koupí gynekologickou ambulanci – Ostrava, Opava a okolí. Kontakt:
gyn1385@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi VPL pro dospělé vedenou
formou s. r. o. v obci Pernink, turistickém centru západních Krušných hor. 1500 registrovaných pacientů.
Možnost koupit celý objekt s bytem v patře. Kontakt:
607 244 730
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Prodám plně funkční štěrbinovou lampu. Typ:
TSL-3000 TOMEY. Kontakt: 603 938 806, sychrovaana@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
Hledám dětského lékaře do ordinace PLDD s. r. o.
v Brně. Zaměstnám nebo praxi prodám. Jakákoliv dohoda možná. Velká praxe, možno i pro manželský pár
pediatrů. Kontakt: 603 334 734
Prodám počítačový dermatoskop Molemax II. Cena
k jednání 300 000 Kč. Kontakt: www.stepan-plastika.cz,
david.stepan@tiscali.cz, 603 246 596

PRONÁJEM

Prodám interní ambulanci (s. r. o.) s převahou dispenzarizace kardiologických pacientů v Ostravě 3. Přelom roku
2020/21 Kontakt: internakardio@seznam.cz
Nabízíme k prodeji lékařskou s. r. o. ve Vimperku. Jedná se
o dvě dobře zavedené praxe: PLDD a gynekol.-porodnická. Kontakt: 732 611 897 (ve večerních hodinách)
Nabízím k prodeji praxi všeobecného praktického lékaře
v okrese Jičín, jedná se o velmi dobře zavedenou a kompletně vybavenou praxi, smlouvy se všemi ZP, kontakt:
praktik22@seznam.cz, 724 213 273
Poptávám ultrazvukovou RDG praxi v Praze nebo s možností dojíždění z Prahy. Kontakt: uzrdg@post.cz
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
Prodám levně zavedenou ordinaci (s. r. o.) praktického lékaře ve Zlíně-Malenovicích. Jen seriózní jednání.
Kontakt: 604 206 077, chaarova@seznam.cz
Praktický lékař s interním kmenem a zkušeností z interny, nyní krátce před atestací z VPL, hledá koupi či převzetí
ordinace nebo zaměstnání v Hradci Králové nebo okolí.
Kontakt: Lekar654321@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 v 17–19 h
Prodej obchodní společnosti ROSE MEDIC s.r.o., IČ:
29042194, provozující nestátní zdravotnické 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 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
Prodám výhodně dobře zavedenou ordinaci PLDD v Brně
nebo zde výhodně zaměstnám lékaře. Nástup možný
7/2020. Kontakt po 18. hodině. Kontakt: 606 581 514
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 1.Q/2020
(praxe vedena jako s. r. o.). Kontakt: praktik.modrany@seznam.cz
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.–2.Q/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
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 dobře zavedenou dermatologickou praxi v Prachaticích. Úvazek 1,0. Důvod: odchod do důchodu. Kontakt: 724 263 132, skachova@centrum.cz

Prodám ortoped. amb. v atraktivní části Prahy. Kontakt:
734 763 336
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP.
Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR.
Kontakt: AD MEDICA, 734 763 336, 775 679 982
Prodám gyn.-por. ambulanci s. r. o., ISO ve Valašském Meziříčí. Kontakt: ambulance@merinsky.cz
Výhodně prodám praxi kartotéku PL v Praze 9 z důvodu
odchodu do důchodu. Kolem 880 registrovaných pacientů.
Kontakt: 607 656 212
Měla bych zájem o koupi dermatologické praxe: Hradecko a Pardubicko. Kontakt: Schovmar@gmail.com,
723 116 251
Prodám ambulantní psychiatrickou praxi v centru u metra. Kontakt: 723 786 166

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám POCT INR přístroj. Bez vad, platné EHK. Původně 24 000 Kč, nyní 8000 Kč. Kontakt: praktik.ordinace@seznam.cz
Prodám digitální ultrazvukový přístroj vyšší střední
třídy Medison X8, r. v. 2010, ve výborném stavu, vybavený třemi sondami 3D/4D, konvexní a vaginální sondou,
pravidelně servisovaný, spolehlivý provoz. Kontakt:
604 812 479
Prodám levně: zánovní 6× kovová 4šuplíková kartotéka
A4, polohovatelné lehátko s držákem na papír, QuickSeal, INR, EKG Seiva, tlakový holter BTL, defibrilátor
– nutná nová baterka, 2× combitubus, O2 lahev 2 litry, 11
křesílek koženka, 2× nerez stolek. Kontakt: 734 469 216
Během roku 2020 sháním ke koupi ordinaci VPL
v Praze a okolí. Jsem přímý zájemce! Kontakt: 606 671
313, d.mayer1@yahoo.com
Prodám přístroj Avis 333 – analyzátor složení těla,
a FT-500 na měření TK. Kontakt: 776 673 069
Prodám ordinaci VPL v Buchlovicích u Uherského
Hradiště. Přepočtených 2000 pac. Ordinace plně vybavená přístroji POCT, EKG, tlakový holter. Příznivá
cena. Kontakt: 777 022 181. Spěchá.
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
Výjimečná investice, prodej lékařského domu Litvínov.
Prodej zdravotního střediska v Litvínově, vč. trvajících
nájemních vztahů (5 ordinací). Výhodná koupě. Kontakt: 775 679 009
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 odkup po částech, vybavení je nové, málo používané. Cena bude 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
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

Nabízím ordinaci se základním vybavením k pronájmu
na 2 dny v týdnu za cenu 5000 Kč/m. Samostatná ordinace, společná sesterna a čekárna s ordinací PL. Možnost zdravotní sestry. Lokalita Železný Brod. Kontakt:
732 616 468
Možnost pronájmu 1–3 ordinace se zázemím v Praze 5
pro ambulantní specialisty. Úprava dispozic dle individuálních potřeb nájemce. Ordinace se nachází v 3. patře
s výtahem. Kontakt: 604 864 834, info@psychiatrie-praha.cz
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé
v Praze na Vinohradech, nejlépe mladému kolegovi či
kolegyni. Kontakt: mudr.yvona@seznam.cz
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 (1x 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 2/2020. Kontakt: poptavamordinaci@
seznam.cz
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé
v Praze na Vinohradech, nejlépe začínajícímu kolegovi či
kolegyni. Kontakt: mudr.yvona@seznam.cz
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4, nabízí
k pronájmu: 2 ordinace 13,47 m2 a 16,28 m2 ve 3. patře budovy A a 2 oddělené ordinace 14,52 m2 a 15,74 m2 se společnou chodbičkou v 1. patře budovy A. Kontakt: pilsova@
medistylpharma.cz, 607 761 021

SLUŽBY

Elis a Elis s.r.o. Provádíme oceňování a transformace
lékařských praxí všech odborností na s. r. o. Kontakt:
poradce@mybox.cz, 602 437 166
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
Převody na SRO, profesionalita, stovky realizací, celá ČR.
Kontakt: 734 763 33, 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

SEZNÁMENÍ

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

ZÁSTUP

Hledám zástup do ordinace PL pro dospělé 15.5.–31.5.2020
v Olomouci, 4 hodiny denně. Kontakt: 601 504 808
Hledám do ordinace PLDD v Trutnově zástup za MD na
1 rok, ideálně plný úvazek, možný je ale i částečný. Nástup od 6–7/2020. Zavedená, vybavená ordinace, zkušená sestřička. Platové podmínky dle dohody. Kontakt:
martchal@centrum.cz, 774 865 580 po 15. hodině.
Hledám možnost provádění PLS v širokém rádiu. Bydlím
v Liberci, při poskytnutí služebního automobilu mohu
cestovat k prohlídkám kamkoli, jsem v přípravě k atest.
z VPL, atestovaná z hygieny a epidemiologie. Kontakt:
ydoorknob1991gmail.com
Hledám pediatra k pravidelnému zástupu na 1–2 dny
v týdnu do ordinace PLDD v Praze 1, Malostranské nám.
Pozdější převzetí praxe vítáno. Velmi dobře vedená ordinace, zkušená sestra, příjemné prostředí i klientela. Kontakt: 728 128 910
Do akreditované ordinace VPL v Praze 10-Vršovicích hledám
lékařku/lékaře s atestací, ve specializační přípravě v rámci
rekvalifikace nebo po kmeni pro pravidelnou spolupráci/
zástup 1× týdně. Kontakt: 602 322 110, smatlak@volny.cz
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,
608 950 446
Hledám zástup – lékaře do ordinace PL od 18.2.2020 do
6.3.2020. Praha 10, Plaňanská 1. Kontakt: 731 101 349
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Hledáme lékaře/lékařku do domova seniorů v Královském Poříčí v dojezdové vzdálenosti do 10 minut ze Sokolova a do 15 minut z Karlových Varů. Mzdové ohodnocení
950 Kč netto/hod., úvazek 6–7 hodin týdně, pracovní
doba dle domluvy. Nástup od 3/2020. Pozice je vhodná
pro uchazeče z různých oborů (ARO, interní, VPL
apod.). Kontakt: 608 763 664
Oblastní nemocnice Příbram přijme lékaře na nově otevřenou paliativní jednotku. Požadujeme ukončené VŠ
vzdělání v oboru všeobecné lékařství a základní kmen.
Hledáme empatického, nekonfliktního kolegu/kolegyni
se zájmem o problematiku nevyléčitelně nemocných,
s chutí poskytovat paliativní péči podle nejmodernějších
světových doporučení. Nabízíme práci ve velmi příjemném prostředí, nadstandardní mzdové podmínky, náborový příspěvek, zaměstnanecké benefity, vzdělávání
v oboru paliativní medicína pod vedením školitele. Možný plný nebo zkrácený pracovní úvazek. Kontakt: www.
nemocnicepribram.cz, 318 641 134 nebo 161
Ministerstvo vnitra hledá všeobecného praktického
lékaře (pracoviště Praha 8). Požadujeme: VŠ vzdělání:
lékařská fakulta – všeobecné lékařství, praxe v oboru min. 3 roky, schopnost vedení menšího kolektivu,
státní občanství ČR (nezbytné), zdravotní způsobilost,
trestní bezúhonnost. Nabízíme: stabilní, příjemné
a dobře vybavené pracovní prostředí, jistotu pravidelného příjmu, výhody plynoucí ze služebního poměru,
volné víkendy. Finanční ohodnocení od 60 000 Kč/
měsíc. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
personalni@px.mvcr.cz
Hledáme lékaře/lékařku do domova seniorův Třebíči.
Mzdové ohodnocení 950 Kč netto/hod., úvazek 3 hodiny,
pracovní doba dle domluvy. Nástup možný ihned. Pozice
je vhodná pro uchazeče z různých oborů (ARO, interní,
VPL apod.). Kontakt: 608 763 664
Jste gastroenterolog a hledáte práci v Praze? Jsme zavedené gastroenterologické centrum s dlouholetou tradicí a hledáme do svého týmu nového kolegu/kolegyni.
Nabízíme práci v milém rodinném kolektivu, a to buď na
plný, či částečný úvazek. Pracujeme s nejnovější řadou
endoskopů a stále držíme krok s novinkami v oblasti
zdravotnictví. Přidejte se k nám. Tým MEDIC KRAL.
Kontakt: 721 932 560

SERVIS

KŘÍŽOVKA O CENY

Chlapec a jeho pes
na konci světa
Dobrodružná sága
o odvaze, lásce a naději
C. A. Fletcher
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Na každou operaci je třeba pohlížet jako na projev lékařské nedokonalosti. Operovat ... (dokončení citátu,
jehož autorem je skotský lékař a chirurg John Hunter, najdete v tajence).
VODOROVNĚ: A. Čalouněná sedačka; druh vačice. – B. Plod obilí; rumunská hora; půlka (nářečně);
těsný. – C. Výše než; 4. díl tajenky; jméno spisovatele Pavla. – D. Iniciály fotbalisty Panenky; parafovati;
značka aktinia. – E. Jméno herce Štěpánka; hvězda; černošské etnikum v Ghaně. – F. Svízele (zastarale); mzda; kozel (nářečně); německy „ta“. – G. Vlákna k šití; Libušin otec; otvor; hrubozrnný sníh. –
H. Slovensky „ano“; nářadí k orání; přístavní hráze; druh makaka. – I. Během; bál; 3. díl tajenky; kostka na
látce; ano. – J. Český malíř; tahle; nástroj žence; proud. – K. Plevelná rostlina; chumáče rostlin; nástraha;
torze. – L. Značka aut; čistit vodou; hmyzožravci (básnicky); vrhačské náčiní. – M. Základ umělých barviv;
cesta zaříznutá do terénu; stroj na tažení skleněných trubek. – N. Nebo; 5. díl tajenky; citoslovce bečení. –
O. Asiat; nedoplňovat pohonné hmoty; kout. – P. Asijský stromový savec; české město; cizokrajný dravý
pták; letadlo. – Q. Karetní hra; valčíčky.
SVISLE: 1. 1. díl tajenky. – 2. Klus koně; ženské jméno; sloučenina dusíku; slovensky „jinak“. – 3. Anglicky „a“; slovensky „proto“; tónování vlasů na určitý odstín; spodky nádob. – 4. Vzorec oxidu boru; značně;
záměr; tekutina; kterýžto. – 5. Nechat trochu vytéct; pozice na kolenou; volba za tří možností. – 6. Český
herec; obyvatel Pruska; tuk z mořských zvířat; mravní základ. – 7. Starořecký bajkář; styl; naschvál; osobní
přítomnost. – 8. Různými způsoby; odvety; pátá třída gymnázia. – 9. Opatřit opaskem; ve svém bytě; tkaním
vyzdobit tkaninu. – 10. Bdělost; snaha; jméno Švejkova kuráta; plavidlo. – 11. Skandinávské mužské jméno;
biomasa; zpěvní ptáci; pohovka. – 12. Malá salaš; plést; pohovka. – 13. Zkratka sportovního klubu; Evropan;
kolatura; činit; třebaže. – 14. Model fiatu; přírodní modré barvivo; alkoholický nápoj (řídce); hrdina. –
15. Hesla; začátečník; opuchlina; sosnové lesy. – 16. 2. díl tajenky.
Pomůcka: elent, Coza, danner, tiro, ZIL.
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Křížovka o ceny

V tajence křížovky v Tempus medicorum 1/2020 se skrýval citát amerického filmového
producenta Samuela Goldwyna:
Kdokoliv hodlá jít k psychiatrovi, měl by si napřed nechat
vyšetřit hlavu.
Knihu Monishy Rajeshové
Cesta kolem světa v 80 vlacích
z produkce Mladé fronty (viz

anotaci) vyhrává deset vylosovaných luštitelů: Jiří Foltín,
Prachatice; Irena Henzlová,
Sobětuchy; Jarmila Klabochová, Plzeň; Dana Lábusová, Liberec; Petr Martinek, Hradec Králové; Jarmila Miklová, Železný
Brod; Miloš Rajman, Pardubice;
Věra Rýdlová, Humpolec; Jiří
Valeš, Rokycany; Jaroslav Vedral, Horní Kruty.

Na správné řešení tajenky
z čísla 2/2020 čekáme na adrese
recepce@clkcr.cz do 27. února
2020.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování
o ceny mohou být zařazeni pouze
lékaři registrovaní v České lékařské komoře.

Inzerce ▼

Dospívající Griz žije spolu
s rodiči a sourozenci na ostrově a za celý život se nesetkal ani s tolika lidmi, aby
z nich bylo možné postavit
dvě mužstva a zahrát si regulérní fotbalový zápas. Před
několika generacemi totiž
lidé až na pár výjimek ztratili schopnost mít děti, a tak
teď civilizace leží v troskách
a na celém světě přežívá jen
několik izolovaných skupinek. Všechno se točí kolem
získávání obživy a zásob na
zimu, jen občas se Griz spolu
s otcem a bratrem vydá na
„vikinskou výpravu“ do okolí
a v polorozpadlých, dávno
opuštěných domech hledají
potřebné nástroje a součástky i další užitečné věci,
které se kdysi vyráběly.
Monotónní život na ostrově však jednoho dne naruší
příjezd záhadného cizince.
Než se rodina vzpamatuje,
odváží si jejich návštěvník
řadu věcí, které mu nepatří,
a spolu s nimi i jednoho z Grizových psů. Griz to tak ovšem
nehodlá nechat a pustí se za
zlodějem. Protože ačkoli ze
světa už mnoho nezbývá,
opravdový konec nastane
až poté, co ztratíme naději
a necháme to, co milujeme,
napospas osudu.
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CHYTRÉ HODINKY PRO DĚTI

STAČÍ MÁLO
A VÍTE, KDE
VAŠE DÍTĚ
LÍTÁ
44

HODINKY
+
SIM K ARTA

2 990 Kč

Celková cena hodinek 2 990 Kč zahrnuje SIM kartu s 200 MB dat měsíčně na půl roku zdarma.
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