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Cena práce
Česká lé- práce nějakého montéra či opraváře. Jak
kařská komo- dlouho si to ještě necháme líbit?
ra požaduje
Vážené kolegyně a kolegové, přišel
navýšení ceny čas na to, abychom ukončili vzájemné
práce nositelů žabomyší války a přestali vyhledávat
výkonů, tedy malicherné spory. Proto jsem vyzval
nikoliv pou- všechny organizace lékařů, aby podpořily
ze lékařů, ale požadavek lékařské komory na zvýšení
všech zdravot- ceny práce nositelů výkonů a na její praníků, o 20 % videlnou valorizaci o míru inflace.
a současně její pravidelnou každoroční
Na základě mé výzvy také již více než
valorizaci v Seznamu zdravotních vý- tisíc lékařů podpořilo náš návrh tím, že
konů o míru inflace tak, jak se to děje zaslali své souhlasné vyjádření minisu tzv. ostatních režijních nákladů.
trovi zdravotnictví Mgr. Vojtěchovi na
Cena práce nositelů výkonů (naší adresu: adam.vojtech@mzcr.cz. To je důpráce) byla od roku 2006 valorizována ležité. Pan ministr se musí dozvědět, že
pouze jedenkrát, a to s účinností od lékaři požadavky formulované svojí pro1. 1. 2016 o 10 % na základě mé dohody fesní samosprávou skutečně podporují.
s tehdejším ministrem
Cena práce je samozdravotnictví MUDr.
zřejmě především otázkou
Cena práce
Němečkem. Vzhledem
naší profesní důstojnosti.
je především
k tomu, že kumulovaná
Naučme se konečně vážit
míra inflace dosahuje od
si sami sebe.
otázkou naší
roku 2006 do současnosti
Zvýšení ceny práce
důstojnosti
asi 30 %, je v současnosti
zakalkulované do bodové
reálná cena práce poskyhodnoty jednotlivých výtovatelů zdravotních výkonů o jednu konů je však také základním předpoklapětinu (o 20 %) nižší než v roce 2006. dem pro zvyšování úhrad od zdravotních
Komora navrhuje příslušnou změ- pojišťoven. Zmiňované desetiprocentní
nu vyhlášky zvané Seznam zdravot- zvýšení ceny práce se v roce 2016 opravních výkonů s bodovými hodnotami. du neprojevilo skokovým zvýšením plaPo několika odkladech, zapříčiněných teb pojišťoven, které limitovala úhraobstrukcemi ze strany ministerstva, dová vyhláška. Po porovnání množství
bude náš návrh konečně projednáván vykázaných a pojišťovnami uznaných
v příslušné pracovní skupině.
výkonů se skutečnými úhradami se však
Zdravotní pojišťovny sice s naším prokázalo, jak obrovský objem naší práce
návrhem nesouhlasí, avšak nejsou zůstává pojišťovnami nezaplacen. Právě
schopny vysvětlit, proč mohou být díky této práci, kterou komora odvedla
pravidelně valorizovány režijní nákla- při jednáních s pojišťovnami, se následně
dy poskytovatelů zdravotních služeb postupně navýšily i úhrady podle mia proč by zároveň nemohla být valo- nisterských vyhlášek. A nakonec došlo
rizována cena práce nositelů výkonů, i k vyrovnání reálné hodnoty bodu u těch
aby poskytovatelé zdravotních služeb poskytovatelů, kde byla nejnižší. Pokud
měli prostředky na zvyšování platů by nejprve nedošlo ke zvýšení ceny naší
a mezd svých zaměstnanců i příjmů práce, pak by nárůsty úhrad byly jistovlastních. To přece odporuje zdravému jistě ještě nižší, než jaké jsou.
rozumu.
Naše práce je nenahraditelná a my
Není normální, aby cena práce plně máme plné právo dostávat za ni slušně
kvalifikovaného lékaře stagnovala na zaplaceno. Toto své právo si však musíhodnotě pouhých 512 Kč/hodinu. Nic me vybojovat. Nikdo nám zadarmo nic
proti řemeslníkům, vážím si každého, nedá. Proto pište panu ministrovi i nakdo svoji práci dělá poctivě, ale opravdu dále a podporujte svoji Českou lékařskou
není normální, aby cena práce plně kva- komoru.
lifikovaného doktora byla nižší než cena
Milan Kubek
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29. 2. 2020

Dům lékařů

Práce na rekonstrukci Domu lékařů jsou v plném proudu a běží podle harmonogramu, přestože bylo
nutné oproti projektu provést několik změn stavby. Termín dokončení – konec října letošního roku – se
tedy jeví jako zcela reálný.
Od zahájení stavby v listopadu 2019 proběhlo již 13 kontrolních dnů. Průběžně nás
o nich informuje Ing. Havlík, který zajišťuje
stavební dozor ze strany investora, tedy České lékařské komory, a zároveň kontroluje
dodržování pravidel bezpečnosti práce na
staveništi.
Zápisy z těchto kontrolních dnů jsou pro
členy představenstva ČLK dostupné na speciálně za tímto účelem zřízeném intranetu.
Autorský dohled vykonává Ing. arch. Rymeš
a právním dohledem nad rekonstrukcí Domu
lékařů jsem pověřil JUDr. Kunertovou.
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Stavba pokračuje podle plánu

Stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy
o dílo. Firma Termitan s. r. o. nám zatím
vystavila čtyři faktury, a to:
n za listopad 2019 na částku 1 086 193 Kč
n za prosinec 2019 na částku 1 334 487 Kč
S proplacením faktur za listopad a prosinec 2019 vyslovilo představenstvo svůj
souhlas na lednovém zasedání.
n za leden 2020 na částku 1 852 288 Kč
n za únor 2020 na částku 4 521 037 Kč
S proplacením faktur za leden a únor

2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas
na únorovém zasedání.
Celkem bylo dosud firmou Termitan s. r. o.
vyfakturováno 8 794 005 Kč.

Změny stavby

V lednu představenstvo komory vyslovilo souhlas s provedením změn stavby,
které nebyly součástí projektu, neboť šlo
o takzvané zakryté konstrukce, jejichž stav
nebylo možno předem zhodnotit. Z finančního hlediska nejvýznamnější byla úprava podlah, jejíž nutnost se prokázala po
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sejmutí podlahových krytin. Dalšími překvapeními byly například nesoudržné parapety v některých patrech nebo chybějící část zdi ve světlíku, který byl navíc
vyplněn starými rourami vedoucími odnikud nikam.
Ceny uvedené v nabídce firmy Termitan
s. r. o. jako ceny maximální byly následně
v souladu se smlouvou o dílo upraveny podle
cenové úrovně soustavy URS (ucelený systém
pro oceňování stavební produkce), a došlo
tak k jejich snížení o 55 064 Kč. Výsledná
cena těchto úprav tedy bude 1 295 562 Kč
a budou realizovány na základě dodatku ke
smlouvě o dílo.

jenž 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.
Konstrukci již dělníci smontovali. Vypadá
to bytelně a na stavbu dohlížející statik je
spokojen.
3. 2. 2020

Slaboproudé rozvody

Dne 9. 1. 2020 se konala koordinační
schůzka s cílem upřesnit požadavky komo-

Odstranění nosného sloupu
v budoucí posluchárně

Bezpochyby nejzajímavější částí projektu je odstranění jednoho z nosných
sloupů ve druhém nadzemním podlaží,

5. 2. 2020

30. 1. 2020

30. 1. 2020

30. 1. 2020
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ry na slaboproudé rozvody. Ukázalo se, že
oproti původním předpokladům vzniknou
vyšší náklady kvůli bezpečnostnímu kamerovému systému a IT odborníky požadovanému
zajištění počítačových sítí včetně chlazení
místnosti pro servery. Naopak nabízený systém elektronického zamykání všech dveří
jsme z finančních důvodů odmítli jako zbytečný luxus.
Představenstvo na svém lednovém zasedání vybralo nabídku firmy Colsys s.r.o.
a uložilo mi, abych ve spolupráci s právní
kanceláří ČLK jednal o smlouvě na zpracování projektu a zároveň na základě projektu
jednal o jeho realizaci. Smlouva na zpracování
projektu v ceně 108 000 Kč byla uzavřena
dne 17. 2. 2020.
Realizaci slaboproudých rozvodů
v souladu s požadavky ČLK a v termínech
požadovaných stavební firmou Termitan s.
r. o. pro hladký průběh stavby nám nabídla
firma Colsys s.r.o. za cenu 1 500 000 Kč.
Představenstvo na svém zasedání 29. února
s nabídkou po diskusi vyslovilo souhlas
s tím, že na základě doporučení Ing. Ha-
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vlíka a JUDr. Kunertové bude realizace
v souladu s naší smlouvou o dílo řešena
formou poddodávky. Cena se tím sice zvýší
o 10 %, ale budeme mít zajištěno jednoznačné provázání termínů se stavbou a dodávka bude kryta záruční dobou a pojištěním firmy Termitan s. r. o. V případě
jakýchkoliv problémů tak nemůže dojít
ke sporům mezi stavební firmou Termitan
s. r. o. a firmou Colsys s.r.o., které by musela řešit komora.

rozsahu, abychom sklepní prostory mohli
využívat jako archiv.

Akustické obklady
v Lékařském klubu

Druhou potřebnou změnou bude doplnění akustických obkladů stropu v té části 5. NP,
kde bychom v rámci Lékařského klubu chtěli
umožnit hudební produkce. Ceny uvedené

Sanace zdiva ve sklepě

Vedle slaboproudých rozvodů se na zasedání 29. 2. 2020 členové představenstva
seznámili také s dalšími dvěma návrhy na
změny stavby, které nebyly součástí projektu
a cenové nabídky firmy Termitan s. r. o. Jedná se o sanaci zdiva v 1. PP, která proběhne
v souladu se závěry průzkumu provedeného nezávislou odbornou firmou v takovém

v nabídce firmy Termitan s. r. o. (595 000 Kč
za sanaci zdiva ve sklepě a 98 000 Kč za akustické obklady) jsou i v tomto případě cenami
maximálními a budou ještě upraveny v souladu se smlouvou o dílo dle cenové úrovně
soustavy URS (ucelený systém pro oceňování
stavební produkce).

Požární schodiště

Byly zahájeny stavební práce na dvoře,
kde musíme v souladu s požárními předpisy
vybudovat venkovní kovové schodiště jako
evakuační cestu z posluchárny pro případ požáru. V současnosti staví zedníci opěrnou zeď.

29. 2. 2020

19. 2. 2020

26. 2. 2020
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19. 2. 2020

Fasády

Z obou stran je v současnosti Dům lékařů
zakryt lešením, které je do ulice doplněno
plachtou kvůli omezení prašnosti. Byly zahájeny přípravné práce pro zateplení fasády
a kompletní výměnu oken v celé budově.
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

14. 2. 2020

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, Rychnov nad Kněžnou přispěl 36 000 Kč.
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 29. 2. 2020 celkem 350
členů komory finanční částkou v celkové výši
1 295 953 Kč. Seznam dárců na webových
stránkách ČLK neustále aktualizujeme.
Delegáti sjezdu ČLK, který se konal ve
dnech 23. a 24. listopadu v Brně, vyslovili po-
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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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Dary poskytnuté lékaři do 29. 2. 2020
Jméno

Datum úhrady

Částka

Jméno

Datum úhrady

Jméno

Částka

Datum úhrady

Částka

1

MUDr. Kobliha Michal

14. 2. 2018

1

64

MUDr. Říhová Ludmila

7. 11. 2019

10 000

127

MUDr. Zahradníková Viera

25. 11. 2019

500

2

MUDr. Vedralová Jana

26. 2. 2018

10 000

65

MUDr. Lindovský Pavel

7. 11. 2019

10 000

128

MUDr. Kaštovský Aleš

25. 11. 2019

2000

3

MUDr. Gedeon Vojtěch

27. 2. 2018

1000

66

MUDr. Poustka Stanislav

8. 11. 2019

1000

129

MUDr. Jochymek Jiří

25. 11. 2019

5000

4

MUDr. Każubal Ondřej

1. 3. 2018

2000

67

MUDr. Kaufman Jan

8. 11. 2019

2019

130

MUDr. Zeman Michal

25. 11 .2019

5000

5

MUDr. Janoušková Libuše

14. 3. 2018

5000

68

MUDr. Nováková Eva

8. 11. 2019

3000

131

MUDr. Henčlová Marcela

26. 11. 2019

2000

6

MUDr. Doležalová Lenka

15. 3. 2018

25 000

69

MUDr. Sys Michal

8. 11. 2019

5000

132

MUDr. Spousta Tomáš

26. 11. 2019

10 000

7

MUDr. Smetanová Helena

19. 3. 2018

5000

70

MUDr. Tibitanzl Jan

8. 11. 2019

5000

133

MUDr. Chadim Pavel

26. 11. 2019

10 000

8

MUDr. Bělič Jan

20. 3. 2018

1000

71

MUDr. Čadková Ivana

11. 11. 2019

1000

134

MUDr. Novák Jaroslav

27. 11 .2019

10 000

9

MUDr. Zimmermann Petr

28. 3. 2018

10 000

72

MUDr. Řáha Martin

11. 11. 2019

2500

135

MUDr. Velev Lukáš

1. 12 .2019

10 000

10

MUDr. Utíkal Zdeněk

3. 4. 2018

2000

73

MUDr. Franeková Lenka

11. 11. 2019

3000

136

MUDr. Sychrová Hana

2. 12. 2019

2000

11

MUDr. Šindlerová Eva

6. 4. 2018

5000

74

MUDr. Šejnohová Eliška

11. 11. 2019

3000

137

MUDr. Rausová Vlasta

2. 12. 2019

5000
5000

12

MUDr. Konečný Petr

16. 4. 2018

1000

75

MUDr. Kohnová Ivana

11. 11. 2019

5000

138

MUDr. Lindušková Marie

2. 12. 2019

13

MUDr. Jurka Petr

23. 4 .2018

1000

76

MUDr. Štefanovič Igor

12 .11. 2019

1000

139

MUDr. Malá Daniela

3. 12. 2019

5000

14

MUDr. Kubek Milan

4. 5. 2018

10 000

77

MUDr. Kubalová Irena

12. 11 .2019

3000

140

MUDr. Vajshajtlová Nina

3. 12. 2019

10 000
2000

15

MUDr. Moosová Hana

7. 5. 2018

1000

78

MUDr. Zápalka Martin

12. 11. 2019

5000

141

MUDr. Turek Daniel

5. 12 .2019

16

MUDr. Lukas Jiří

4. 6. 2018

10 669

79

MUDr. Mašková Jitka

14. 11. 2019

1000

142

MUDr. Bartková Ivana

9. 12 .2019

1000

17

MUDr. Hlavová Soňa

14. 6. 2018

10 000

80

MUDr. Doležal David

14. 11. 2019

1000

143

MUDr. Sedláková Veronika

9. 12. 2019

2000

18

MUDr. Jursík Peter

19. 6. 2018

1000

81

MUDr. Čáslavský Petr

14. 11. 2019

1001

144

MUDr. Churaňová Daniela

9. 12. 2019

5000

19

MUDr. Jursíková Petra

19. 6. 2018

1000

82

MUDr. Remeš Robert

14. 11. 2019

2000

145

MUDr. Labohá Taťána

9. 12 .2019

5000

20

MUDr. Nováková Magdaléna

25. 6. 2018

5000

83

MUDr. Ondráček Jan

14. 11. 2019

2500

146

MUDr. Pondělíček Lukáš

10. 12. 2019

1000

2. 7. 2018

2000

84

MUDr. Netolický Karel

14. 11. 2019

5000

147

MUDr. Špidla Lubor

10. 12. 2019

28 554

21

MUDr. Dobeš Milan

22

MUDr. Šmakalová Helena

4. 7. 2018

2000

85

MUDr. Kemlinková Václava

14. 1 .2019

5000

148

MUDr. Liška Jiří

11. 12. 2019

2000

23

MUDr. Kubina Daniel

13. 7. 2018

2000

86

MUDr. Píštěk Jan

14. 11 .2019

10 000

149

MUDr. Veselka Josef

11. 12. 2019

5000

24

MUDr. Dušek Václav

1. 8. 2018

1000

87

MUDr. Slámová Božena

14. 11. 2019

10 000

150

MUDr. Kubal Ondřej

12. 12. 2019

3000

25

MUDr. K. J.*

12. 10. 2018

10 000

88

MUDr. Šimková Eva

15. 11 .2019

500

151

MUDr. Miniberger Miloš

16. 12. 2019

7000

26

MUDr. Preclíková Eva

31. 12. 2018

5000

89

MUDr. Kotačková Lenka

15. 11 .2019

1000

152

MUDr. Baroš Josef

18. 12. 2019

1001

27

MUDr. Wicherek Jiří

15. 1. 2019

10 000

90

MUDr. Škoda Petr

15. 11. 2019

1000

153

MUDr. Dipoldová Gabriela

18. 12. 2019

2019
4000

28

MUDr. Vejmelka Jiří

18. 4. 2019

2000

91

MUDr. Škodová Monika

15. 11. 2019

1000

154

MUDr. Franková Naděžda

18. 12. 2019

29

MUDr. Buchta Radomír

18. 6. 2019

1000

92

MUDr. Kružík Richard

15. 11. 2019

1000

155

MUDr. Vojta Jiří

19. 12. 2019

500

30

MUDr. Žáková Marie

19. 8. 2019

1000

93

MUDr. Štál Pavel

15. 11. 2019

2000

156

MUDr. Alexová Magda

19. 12. 2019

1000

31

MUDr. Švandrlíková Jaroslava

32

MUDr. Dostalíková Eva

6. 9. 2019

10 000

94

MUDr. Bačová Ladislava

15. 11. 2019

2000

157

MUDr. Matějka Cyril

19. 12. 2019

1000

20. 9. 2019

50 000

95

MUDr. Madron Jiří

15. 11. 2019

2500

158

MUDr. Pietropaolová Olga

19. 12. 2019

2000

33

MUDr. Jarůšková Monika

23. 10. 2019

1000

96

MUDr. Dulanský Peter

15. 11. 2019

3000

159

MUDr. Jebavý Hynek

19. 12 .2019

2000

34

MUDr. Fialová Olga

24. 10. 2019

1000

97

MUDr. Šimurdová Alena

15. 11. 2019

5000

160

MUDr. Dolenská Sylva

19.12.2019

2000

35

MUDr. Vinduška Vladimír

29. 10. 2019

1000

98

MUDr. Trnka Josef

15. 11. 2019

10 000

161

MUDr. Rosypalová Miroslava

19. 12. 2019

2000

36

MUDr. Semiginovská Mária

29. 10. 2019

3000

99

MUDr. Koubek Michal

18. 11. 2019

500

162

MUDr. Dobeš Milan

19. 12. 2019

3000

37

MUDr. Tauchman Aleš

29. 10. 2019

5000

100

MUDr. Marková Martina

18. 11. 2019

1000

163

MUDr. Mladěnka Aleš

19. 12. 2019

5000

38

MUDr. Konrád Pavel

4. 11. 2019

2015

101

MUDr. Žák Jaroslav

18. 11. 2019

1000

164

MUDr. Bevilaqua Evžen

19. 12. 2019

10 000

39

MUDr. Kalvach Pavel

4. 11. 2019

10 000

102

MUDr. Blažek Alexandr

18. 11. 2019

1200

165

MUDr. Kubarič Petr

20. 12. 2019

5000

40

MUDr. Flanderová Ivana

5. 11 .2019

1000

103

MUDr. Strnad Michal

18. 11. 2019

1500

166

MUDr. Mílek Igor

20. 12. 2019

1000

41

MUDr. Mrázová Monika

5. 11. 2019

1000

104

MUDr. Pavlíček Zdeněk

18. 11. 2019

2000

167

MUDr. Řivnáč František

20. 12. 2019

1000

42

MUDr. Trávník Pavel

5. 11. 2019

1000

105

MUDr. Vítová Jiřina

18. 11. 2019

5000

168

MUDr. Stará Jana

20. 12. 2019

1000

43

MUDr. Šťastný Vladimír

5. 11. 2019

1000

106

MUDr. Kolářová Cecília

18 .11 .2019

5000

169

MUDr. Urbanová Olga

20. 12. 2019

1000

44

MUDr. Komrska Vladimír

5. 11. 2019

1000

107

MUDr. Drábková Jarmila

18. 11. 2019

5000

170

MUDr. Huserová Věra

20. 12. 2019

1000

45

MUDr. Knotková Valérie

5. 11. 2019

1000

108

MUDr. Vermousek Ivo

18. 11. 2019

5000

171

MUDr. Rajdová Anna

20. 12. 2019

1000

46

MUDr. Pešek Tomáš

5. 11. 2019

2500

109

MUDr. Orálek Alexandr

18. 11. 2019

5000

172

MUDr. Vladyka Fučíková Hana

20. 12. 2019

1000

47

MUDr. Hanzalová Marta

5. 11. 2019

3000

110

MUDr. Lubojacký Jiří

18. 11. 2019

10 000

173

MUDr. Hesová Němečková Jiřina

20. 12. 2019

1500

48

MUDr. Hamar Martin

5. 11. 2019

5000

111

MUDr. Čejková Hana

18. 11. 2019

10 000

174

MUDr. Pietropaolo Tereza

20. 12. 2019

2000

49

MUDr. Kovařík František

5. 11. 2019

5000

112

MUDr. Pleschinger Jan

19. 11. 2019

1500

175

MUDr. Malínek Petr

20. 12. 2019

2000

50

MUDr. Tomanová Milada

5. 11. 2019

5000

113

MUDr. Březina Jiří

19. 11. 2019

15000

176

MUDr. Šplíchalová Jana

20. 12. 2019

3000

51

MUDr. Řeha Pavel

5. 11. 2019

5000

114

MUDr. Jíňová Marta

19. 11. 2019

20000

177

MUDr. Valtrová Markéta, Barbora

20. 12. 2019

4000

52

MUDr. Růzhová Marcela

5. 11. 2019

10 000

115

MUDr. Malyjurek Lucie

20. 11. 2019

1000

178

MUDr. Kopecká Šárka

20. 12. 2019

5000

53

MUDr. Nováková Dita

6. 11. 2019

1000

116

MUDr. Simanová Zuzana

20. 11. 2019

1000

179

MUDr. Matějčková Renata

20. 12. 2019

5000

54

MUDr. Janíčková Markéta

6. 11. 2019

2000

117

MUDr. Krátký Roman

20. 11. 2019

1963

180

MUDr. Palánová Olga

20. 12. 2019

5000

55

MUDr. Ryška Kamil

6. 11. 2019

5000

118

MUDr. Komínková Marie

20. 11. 2019

2000

181

MUDr. Vank Pavel

23. 12. 2019

350

56

MUDr. Slivka Tomáš

7. 11. 2019

500

119

MUDr. Řihák Jan

20. 11. 2019

2000

182

MUDr. Šupík Jiří

23. 12. 2019

500

57

MUDr. Radová Zdenka

7. 11. 2019

1000

120

MUDr. Heczko Marcel

20. 11. 2019

5000

183

MUDr. Šišma Petr

23. 12. 2019

1000

58

MUDr. Bártlová Zdeňka

7. 11. 2019

2000

121

MUDr. Pavelka Karel

21. 11. 2019

3000

184

MUDr. Klepetková Dagmar

23. 12. 2019

1000

59

MUDr. Štemprok Milan

7. 11. 2019

2000

122

MUDr. Králíček Milan

21. 11 .2019

3500

185

MUDr. Gembala Václav

23. 12. 2019

1000

60

MUDr. Rejlek Václav

7. 11. 2019

2000

123

MUDr. Zítka Petr

22. 11. 2019

1971

186

MUDr. Žižková Petra

23. 12. 2019

1000

61

MUDr. Němeček Petr

7. 11. 2019

3000

124

MUDr. Seďová Iva

22. 11. 2019

3333

187

MUDr. Zatloukal Roman

23. 12. 2019

1000

62

MUDr. Vaněk Luboš

7. 11. 2019

4000

125

MUDr. Nezdařil Zdeněk

22. 11. 2019

5000

188

MUDr. Bláhová Jana

23. 12. 2019

1000

63

MUDr. Hřibňák Petr

7. 11 .2019

7777

126

MUDr. Trněný Jiří

22. 11. 2019

10 000

189

MUDr. Vaclík Jan

23. 12. 2019

1500
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DŮM LÉKAŘŮ

Částka

Jméno

Datum úhrady

Jméno

Částka

MUDr. Steindler Jiří

23. 12. 2019

2000

255

MUDr. Rozkovcová Jitka

22. 1. 2020

1000

320

191

MUDr. Bartoňová Lenka

23. 12. 2019

2000

256

MUDr. Bruthans Tomáš

22. 1. 2020

1000

190

Datum úhrady

Částka

MUDr. Štěpánková Anna

17. 2. 2020

5000

321

MUDr. Kašáková Jana

17. 2. 2020

10 000

192

MUDr. Veselá Věra

23. 12. 2019

2000

257

MUDr. Kosíková Věra

22. 1. 2020

5000

322

MUDr. Panáček Valerian

17. 2. 2020

10 000

193

MUDr. Trna Jan

23. 12. 2019

3000

258

MUDr. Němcová Helena

22. 1. 2020

5000

323

MUDr. Černík Milan

18. 2. 2020

1000

194

MUDr. Gudev Pavel

23. 12. 2019

5000

259

MUDr. Dvořáček Jiří

23. 1. 2020

2000

324

MUDr. Černíková Jelena

18. 2. 2020

1000

195

MUDr. Gudevová Markéta

23. 12. 2019

5000

260

MUDr. Kasal Milan

24. 1. 2020

500

325

MUDr. Kvítová Ivana

18. 2. 2020

1000

196

MUDr. Šafr Josef

23. 12. 2019

5000

261

MUDr. Zatloukalová Xenie

24. 1. 2020

1000

326

MUDr. Pracná Jarmila

18. 2. 2020

1000

197

MUDr. Malcová Martina

23. 12. 2019

5000

262

MUDr. Bartůněk Petr

24. 1. 2020

1000

327

MUDr. Vančata Radek

18. 2. 2020

1011

198

MUDr. Honsová Eva

23. 12. 2019

5000

263

MUDr. G. F. *

24. 1. 2020

10 000

328

MUDr. Hanák Miroslav

18. 2. 2020

3000

199

MUDr. Charvát Vojtěch

25. 12. 2019

11111

264

MUDr. Krupová Alexandra

27. 1. 2020

1000

329

MUDr. Pospíšilová Dita

18. 2. 2020

5000

MUDr. Bareš Dvid

27. 12. 2019

20

265

MUDr. Maršík Pavel

27. 1. 2020

1000

330

MUDr. Koukolík František

18. 2. 2020

10 000
1000

200
201

MUDr. Vávrová Ema

27. 12. 2019

500

266

MUDr. Dušek Václav

27. 1. 2020

1000

331

MUDr. Hladký Vít

19. 2. 2020

202

MUDr. Vaclíková Hana

27. 12. 2019

1000

267

MUDr. Kuchválková Denisa

27. 1. 2020

1000

332

MUDr. Novák Libor

19. 2. 2020

1000

203

MUDr. Štursová Helena

27. 12. 2019

1000

268

MUDr. Valter Pavel

27. 1. 2020

1000

333

MUDr. Mareš Jiří

19. 2. 2020

5000

204

MUDr. Valicová Tatiana

27. 12. 2019

1000

269

MUDr. Jajtner Pavel

27. 1. 2020

5000

334

MUDr. Lišaník Michal

19. 2. 2020

5000

205

MUDr. Vindyšová Iva

27. 12. 2019

2000

270

MUDr. Pročke Michal

27. 1. 2020

5000

335

MUDr. Rossová Alena

20. 2. 2020

1000

206

MUDr. Szwarcová Vlasta

27. 12. 2019

3000

271

MUDr. Princ Zdeněk

29. 1. 2020

2500

336

MUDr. Kábrt Jan

20. 2. 2020

3000

207

MUDr. Kaňová Nataša

27. 12. 2019

3000

272

MUDr. Chmelíková Ilona

30. 1. 2020

500

337

MUDr. Hrušková Radmila

20. 2. 2020

3000

208

MUDr. Moidlová Marta

27. 12. 2019

5000

273

MUDr. Šlampa Pavel

30. 1. 2020

5000

338

MUDr. Bartoň Pavel

21. 2. 2020

1000

209

MUDr. Holcová Petra

30. 12. 2019

500

274

MUDr. Buchta Radomír

31. 1. 2020

1000

339

MUDr. Nováková Martina

24. 2. 2020

1000

210

MUDr. Šulc Adam

30. 12. 2019

1000

275

MUDr. Valentová Václava

3. 2. 2020

2000

340

MUDr. Randula Mojmír

24. 2. 2020

1500

211

MUDr. Samek František

30. 12. 2019

5000

276

MUDr. Štastný Jiří

4. 2. 2020

1000

341

MUDr. Moravec Martin

24. 2. 2020

4000

212

MUDr. Haubnerová Jarmila

30. 12. 2019

5000

277

MUDr. Chýleová Ludmila

5. 2. 2020

1000

342

MUDr. Pruška Radoslav

24. 2. 2020

5000

213

MUDr. Hudec Jan

30. 12. 2019

7000

278

MUDr. Lukešová Milena

5. 2. 2020

2000

343

MUDr. Veselý Milan

25. 2. 2020

2000

214

MUDr. Coufal Zdeněk

30. 12. 2019

10 000

279

MUDr. Jiráková Irena

5. 2. 2020

10 000

344

MUDr. Ulbrych Jan

25. 2. 2020

2000

215

MUDr. Konečná Alena

30. 12. 2019

10 000

280

MUDr. Königová Pavla

7. 2. 2020

1000

345

MUDr. Končitíková Alžběta

26. 2. 2020

4000

216

MUDr. Ticháček František

30. 12. 2019

10 000

281

MUDr. Páterová Jana

11. 2. 2020

1000

346

MUDr. Bílková Bohumíra

26. 2. 2020

20 000

217

MUDr. Hájková Lenka

30. 12. 2019

10 000

282

MUDr. Nevrlka Karel

11. 2. 2020

1000

347

Mgr. Pfauser Lukáš

27. 2. 2020

300

218

MUDr. Hlaváčková Helena

30. 12. 2019

15000

283

MUDr. Miňovský Vladimír

11. 2. 2020

2000

348

MUDr. Hůlová Bronislava

27. 2. 2020

2000

219

MUDr. Brožová Hana

31. 12. 2019

5000

284

MUDr. Páter Lubomír

11. 2. 2020

3000

349

MUDr. Steriovský Andrea

27. 2. 2020

5000

220

MUDr. Chromá Miroslava

31. 12. 2019

5000

285

MUDr. Vokrouhlík Vít

12. 2. 2020

1000

350

MUDr. Fedrová Zuzana

29. 2. 2020

2. 1. 2020

1000

286

MUDr. M. S. Janvekar Sanober

12. 2. 2020

1000

221

MUDr. Skovajsa Petr

222

MUDr. Stehlíková Helena

2. 1. 2020

10 000

287

MUDr. Macháčová Jitka

12. 2. 2020

2000

223

MUDr. Vachaeva Taisiya

6. 1. 2020

1000

288

MUDr. Mazanec Karel

12. 2. 2020

3000

224

MUDr. Kalivoda Ivan

6. 1. 2020

1000

289

MUDr. Hojgrová Irena

12. 2. 2020

5000

225

MUDr. Habartová Marie

7. 1. 2020

1000

290

MUDr. Novotná Eva

12. 2. 2020

5000

226

MUDr. Musil František

7. 1. 2020

2000

291

MUDr. Matek Petr

12. 2. 2020

5555

227

MUDr. Lacinová Jana

7. 1. 2020

5000

292

MUDr. Wilfertová Taťana

13. 2. 2020

200

228

MUDr. Bejvančická Miroslava

8. 1. 2020

300

293

MUDr. Koukolská Veronika

13. 2. 2020

222

229

MUDr. Gabera Antonín

8. 1. 2020

2000

294

MUDr. Mezírka Alexander

13. 2. 2020

250

230

MUDr. Sixta Bedřich

9. 1. 2020

5000

295

MUDr. Havlan Ondřej

13. 2. 2020

1000

231

MUDr. Kachlíková Helena

10. 1. 2020

1000

296

MUDr. Kvíčalová Stanislava

13. 2. 2020

1000

232

MUDr. Bílková Michaela

10. 1. 2020

2000

297

MUDr. M. S. Janvekar Sanober

13. 2. 2020

1000

233

MUDr. Dvořák Jaroslav

10. 1. 2020

3000

298

MUDr. Zajíčková Veronika

13. 2. 2020

1000

234

MUDr. Havel Eduard

10. 1. 2020

10 000

299

MUDr. Plačková Jitka

13. 2. 2020

1000

Celkem

600
1 291 953

* Lékař si nepřeje zveřejnit své jméno.

Dary poskytnuté od LOK
do 29. 2. 2020
LOK

Datum úhrady

Částka

11. 4. 2018

100 000

LOK-SČL Zlín

24. 1. 2020

100 000

LOK-SČL Rychnov n. K.

17. 2. 2020

1

LOK-SČL Praha 4

2
3

Celkem

36 000
236 000

Dary poskytnuté
od OS ČLK do 29. 2. 2020

235

MUDr. B. J. *

13. 1. 2020

30 000

300

MUDr. Jelínková Ludmila

13. 2. 2020

1000

OS ČLK

Datum úhrady

částka

236

MUDr. Božek Ladislav

14. 1. 2020

1111

301

MUDr. Kousalík Radek

13. 2. 2020

1000

1

Praha 6

15. 1. 2018

50 000

237

MUDr. Pillmann Jan

14. 1. 2020

5000

302

MUDr. Miško Štefan

13. 2. 2020

1000

2

Kolín

16. 2. 2018

10 000

238

MUDr. Šíp Pavel

15. 1. 2020

1000

303

MUDr. Mareček Daniel

13. 2. 2020

1000

3

Jablonec n. N.

20. 2. 2018

50 000

239

MUDr. Suk Josef

15. 1. 2020

1000

304

MUDr. Cerman Jaroslav

13. 2. 2020

2000

4

Benešov

28. 2. 2018

300 000

240

MUDr. Preslitskyi Mykola

15. 1. 2020

1500

305

MUDr. Pelcl Tomáš

13. 2. 2020

2000

5

Ústí n. L.

6. 3. 2018

30 000

241

MUDr. Šírová Regina

15. 1. 2020

5000

306

MUDr. Zábojníková Michaela

13. 2. 2020

3000

6

Teplice

19. 4. 2018

10 000

242

MUDr. Sieja Jiří

16. 1. 2020

1000

307

MUDr. Vencovský Jiří

13. 2. 2020

3000

7

Beroun

19. 4. 2018

25 000

243

MUDr. Kunc Martin

16. 1. 2020

1100

308

MUDr. Melek Jan

13. 2. 2020

4000

8

Žďár n. S.

20. 4. 2018

30 000

244

MUDr. Hamous Jiří

16. 1. 2020

1500

309

MUDr. Vitovská Eva

14. 2. 2020

2000

9

Karviná

25. 4. 2018

100 000

245

MUDr. Boumová Zuzana

17. 1. 2020

2000

310

MUDr. Zaoralová Anna

14. 2. 2020

2500

10

Plzeň-jih

7. 5. 2018

10 000

246

MUDr. Votrubová Martina

20. 1. 2020

300

311

MUDr. Dhaifalah Ishraq

14. 2. 2020

5000

11

Frýdek-Místek

27. 6. 2018

25 000

247

MUDr. Vávrová Dagmar

20. 1. 2020

1000

312

MUDr. Šrámek Jaromír

14. 2. 2020

5000

12

Nymburk

3. 7. 2018

50 000

248

MUDr. Kucbel Martin

20. 1. 2020

1000

313

MUDr. Klatovský Tomáš

17. 2. 2020

1000

13

Kutná Hora

21. 11. 2018

22 300

249

MUDr. Čížková Eva

20. 1. 2020

2000

314

MUDr. Šternová Pavla

17. 2. 2020

1000

14

Praha 9

21. 12. 2018

10 000

250

MUDr. Braierová Veronika

20. 1. 2020

5000

315

MUDr. Vávrová Edda

17. 2. 2020

1000

15

Plzeň-jih

1. 2. 2019

10 000

251

MUDr. Kresa Petr

21. 1. 2020

1000

316

MUDr. Skopová Jaroslava

17. 2. 2020

1000

16

Uherské Hradiště

4. 3. 2019

10 000

252

MUDr. Gelnar Jan

21. 1. 2020

2000

317

MUDr. Kubínková Dagmar

17. 2. 2020

1000

17

Olomouc

17. 5. 2019

30 000

253

MUDr. Voláková Michaela

22. 1. 2020

500

318

MUDr. Klaban Václav

17. 2. 2020

2000

18

Český Krumlov

20. 12. 2019

15 000

254

MUDr. Mika Marek

22. 1. 2020

500

319

MUDr. Procházková Eva

17. 2. 2020

3000

8

Celkem
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Česká lékařská komora vás zve na konferenci

Koronavirus
hrozba současnosti
Číslo akce:
Datum:
Místo:
Délka:
Počet kreditů:
Poplatek:

62/20
11. 3. 2020, 13.00–17.00 hod.
Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
4 hodiny
4
800 Kč člen ČLK, 1500 Kč ostatní

Odborný garant: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Registrace:
Zahájení:
Předpokládaný závěr:

12.00 hod.
13.00 hod.
17.00 hod.

PROGRAM:
13:00–13:15 prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MZ ČR:
Úvod a historické souvislosti
13:15–13:45 prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MZ ČR:
Epidemiologie
13:45–14:15 MUDr. Barbora Macková, CEM SZÚ:
Virologie a diagnostika
14:15–14:45 MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., NNB:
Klinický obraz a možná léčba
14:45–15:15 přestávka
15:15–15:45 MUDr. Zdena Jágrová, HS HMP:
Protiepidemická opatření
15:45–16:00 prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., MZ ČR:
Možnosti prevence, vakcinace
16:00–17:00 Panelová diskuse: Aktuální vývoj

NO!
E
Z
A
S
OB
ERMÍN
T
Ý
V
O
N
NÍME
S
E
Ř
P
U
ŘÍVE
D
J
E
N
CO

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Přihlášky na www.lkcr.cz, vzdělávání, sekce KURZY ČLK – číslo kurzu: 62/20
(kurzy jsou řazeny chronologicky podle data konání).
Číslo účtu: 19-1083620217/0100; variabilní symbol – 6220
TEMPUS MEDICORUM / BŘEZEN 2020 Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci.
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Hrozba epidemie infekce
Covid-19

Prezident ČLK dr. Kubek nabídl ministrovi zdravotnictví možnost, že komora bude svým členům elektronicky
rozesílat informace Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se aktuální hrozby epidemie infekce virem
Covid-19. Ministr Vojtěch nabídku přijal, a komora tedy lékařům informace zasílá. Navíc byl na webových
stránkách ČLK vytvořen speciální banner umožňující přímý proklik na webové stránky ministerstva.

Foto: Shutterstock.com

Dne 26. 2. 2019 vznesl prezident ČLK
oficiální dotaz na hlavní hygieničku ČR Mgr.
Gottvaldovou, kde mohou lékaři a další zdravotníci získat doporučované ochranné prostředky. Odpověď komora dosud neobdržela.
Dne 11. 3. 2020 pořádá ČLK v hotelu Grandior v Praze 1 pro lékaře vzdělávací konferenci
na téma „Koronavirus – hrozba současnosti“.
Hlavním řečníkem bude náměstek ministra
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Podle vývoje v následujících týdnech bude ČLK
podobné vzdělávací akce pro lékaře opakovat.
Představenstvo ČLK kriticky hodnotí
činnost Ministerstva zdravotnictví, které
není schopno zdravotníkům zajistit dostupnost ochranných pomůcek doporučovaných hlavní hygieničkou ČR.
V Praze 29. 2. 2020
Usnesení přijato jednomyslně 19 přítomnými členy představenstva ČLK.

Kde máme sehnat ochranné pomůcky?
Vážená paní magistro,
obracím se na Vás jménem lékařů, kteří
v České republice poskytují zdravotní péči,
v souvislosti s Vámi zveřejněnou informací
o vhodných ochranných pracovních pomůckách
a dezinfekci pro epidemiologickou situaci týkající se šíření nového koronaviru 2019 – nCoV.
Tyto ochranné pracovní pomůcky byly blíže
specifikovány ve Vašem přípisu ze dne 28. 1.
2020, č. j. MZDR 3876/2020-1/OVZ.
Dle dostupných informací mají lékaři faktický problém tyto ochranné pracovní pomůcky
a dezinfekci zajistit a obrací se s žádostí o bližší
informace a zajištění ochranných prostředků na
Českou lékařskou komoru. Dovoluji si Vás tímto
požádat o věcné informace, kde mohou lékaři,

10

kteří poskytují zdravotní péči na území ČR, tyto
doporučené ochranné pomůcky a dezinfekci
získat, případně na koho se mohou s dalšími
dotazy stran pracovních pomůcek obrátit.
Vzhledem k poměrně aktivnímu vývoji
epidemiologické situace týkající se šíření koronaviru 2019 – nCoV si Vás dovoluji požádat
o promptní sdělení požadovaných informací,
přičemž je možno využít i e-mailové adresy:
prezident@clkcr.cz a kancelarclk@clkcr.cz.
Předem Vám jménem lékařů děkuji za
rychlou, a zejména věcnou informaci, neboť
kvalitní ochranné pomůcky jsou nezbytným
předpokladem pro poskytování zdravotní
péče v ČR.
S pozdravem MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Prodám prosperující
oční ordinaci
v Českém Krumlově.
Startovací byt k dispozici.
Výhodně.
❦
Kontakt:
MUDr. Mirka Divišová
e-mail: m.div@email.cz
mobil: 728 149 242
TEMPUS MEDICORUM
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Inzerce ▲

Prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek zaslal 26. 2. 2020
hlavní hygieničce ČR a náměstkyni ministra pro ochranu a podporu veřejného
zdraví Mgr. Evě Gottvaldové žádost o informace ve věci zajištění vhodných
ochranných pracovních pomůcek a dezinfekce pro lékaře v souvislosti
s epidemiologickou situací týkající se šíření koronaviru 2019 – nCoV.

KORONAVIRUS

Informace hlavní hygieničky

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci týkající se šíření nového koronaviru 2019 – nCoV si
vám dovoluji sdělit následující.
poskytované Evropským centrem pro prevenci a kontrolu
nemocí či kontakt s onemocněním u osoby z této oblasti a má
klinické příznaky onemocnění,
je nezbytné ihned nasadit ústenku, optimálně FFP3 bez výdechového ventilu, a izolovat
ho, nejlépe v samostatné místnosti.
Hygienická stanice hlavního
města Prahy a krajské hygienické stanice mají pro tento případ
tým v nepřetržité pohotovosti a nařizují protiepidemická
opatření osobám v kontaktu,
event. koordinují případný
transport pacienta, u něhož byla

potvrzena infekce 2019-nCoV.
NRL má v současné době k dispozici vyšetřovací sety k detekci
2019-nCoV, konfirmace probíhá
v zahraničí.
Pokud bude zaznamenán
případ pravděpodobné nebo
konfirmované nákazy koronavirem 2019-nCoV dle definicí
případu uvedených v příloze,
krajská hygienická stanice využije pro hlášení daného případu formulář stanovený Světovou zdravotnickou organizací.
Eva Gottvaldová,
náměstkyně ministra pro ochranu
a podporu veřejného zdraví
a hlavní hygienička ČR

Inzerce A201001087

Foto: Shutterstock.com

Odbor ochrany veřejného
zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR ve spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města
Prahy, Státním zdravotním
ústavem (SZÚ) a Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na
Bulovce připravil doporučení
„Organizace ošetření, laboratorního vyšetření a předávání
informací v případě pacientů
s možnou zavlečenou infekcí
koronavirem (2019-nCoV)“.
Dále pak ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro

chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (dále
jen „NRL“) byla připravena „Instrukce pro vyšetřování 2019nCoV“ – tuto instrukci jste již
obdrželi i cestou NRL.
Dále vám sděluji následující
informace o vhodných ochranných pracovních pomůckách
a dezinfekci.
Personál pohotovostních
služeb by měl mít k dispozici
ochranné pracovní pomůcky
(dále jen „OOP“), zejména ústenku typu FFP3. Pro ošetřující personál se OOP skládají
z následujícího vybavení: overal Tyvek voděodolný, brýle
ochranné nebo štít, ústenka
FFP3, rukavice.
K dezinfekci je nezbytné
používat prostředek s plně virucidními účinky. K dezinfekci
rukou lze doporučit prostředek
s plně virucidní účinností,
k dezinfekci prostor, předmětů
a ploch např. Persteril 15 v 1,5%
koncentraci nebo Persteril 5
v 5% koncentraci.
Pacientovi, který uvádí
pobyt v posledních 14 dnech
v Číně nebo pobyt na mezinárodním letišti v Asii podle aktuální epidemiologické informace

TEMPUS MEDICORUM
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Algoritmus č. 1: pacient se dostaví do zdravotnického zařízení
Organizace ošetření, činnosti KHS, laboratorního vyšetření
a předávání informací u pacientů s možnou infekcí COVID-19
Kritéria hodnocení onemocnění COVID-19:
K
 linická: akutní respirační infekce (náhle vzniklý alespoň jeden z příznaků – horečka, kašel, dušnost) nebo akutní respirační selhání (SARI), bez plného objasnění příčiny
l E
 pidemiologická: pozitivní epidemiologická anamnéza = pobyt v zemi s lokálním přenosem
COVID-19 * ≤ 14 dní před objevením prvních příznaků nebo úzký kontakt s osobou splňující výše
uvedená klinická kritéria
WHO definice případů jsou uvedeny v příloze k tomuto algoritmu
l

klinická ANO
epidemiologická NE

klinická NE
epidemiologická ANO

klinická ANO
epidemiologická ANO

A

B

C

h
 ospitalizace nebo domácí
léčba podle závažnosti stavu
l v
 yšetření jako u komunitních
respiračních infekcí
l laboratorní vyšetření na průkaz
SARS-CoV-2 se standardně
neprovádí
l v
 případě hospitalizovaného
pacienta s klinickým obrazem
SARI (těžké respirační selhání),
u kterého není jiné vysvětlení
jeho klinického stavu, provést
laboratorní vyšetření na průkaz
SARS-CoV-2
l

informovat epidemiologa
místně příslušné KHS, který
provede vyhodnocení
rizika postupem podle „E“
algoritmu č. 2
l d
 oporučit dotčené
osobě v maximální
možné míře omezit
kontakt s veřejností a dále
doporučit sebepozorování
zaměřené na příznaky
nemoci a měření tělesné
teploty 2krát denně během
inkubační doby
l p
 o dodatečném naplnění
klinických kritérií
v inkubační době se
postupuje podle „C“
l

k ontaktovat epidemiologa místně
příslušné KHS, dle jeho rozhodnutí
zajistit izolaci a vyšetření pacienta na
koronavirus SARS-CoV-2
l p
 ersonál ošetřující pacienta vždy
vybavit OOPP (filtrační maska FFP3/
/FFP2, plášť, rukavice, brýle, čepice)
l p
 acient se suspektní nákazou SARS-CoV-2 je hospitalizován na regionálním
infekčním oddělení v izolačním režimu
pro vzduchem přenášené infekce
l v
 zorek k vyšetření je odeslán do
příslušné laboratoře po předchozím
telefonickém dohovoru
l e
 pidemiolog KHS informuje MZ –
sekci HH
l

C
Nazofaryngeální výtěr (odeslat vždy první odebraný vzorek), ev. tracheální aspirát nebo tracheální stěr
u intubovaného pacienta.
Odebraný materiál odeslat do NRL pro chřipku, SZÚ, v trojobalu UN 3373, žádanku neumísťovat do plastové
nádoby trojobalu!
Požadovat vyšetření na průkaz SARS-CoV-2
Případný požadavek na další původce respiračních onemocnění musí být uveden na žádance
K dezinfekci je nezbytné používat prostředek s plně virucidními účinky
O výsledcích indikovaných virologických vyšetření k detekci SARS-CoV-2 je informován:
l poskytovatel zdravotních služeb zadávající vyšetření
l indikující epidemiolog místně příslušné KHS, který informuje MZ – sekci hlavní hygieničky (HH) ČR
V případě potvrzení onemocnění COVID-19 Nemocnice Na Bulovce převezme péči o pacienta dle svých
kapacitních možností po předchozí telefonické domluvě.
* Země s lokálním přenosem COVID-19:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Tento algoritmus byl vypracován dne 28. 1. 2020, aktualizován dne 4. 3. 2020 a bude dále upravován
v závislosti na změnách epidemiologické situace a souvisejících nových poznatcích.
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Algoritmus č. 2: pacient kontaktuje linku 112
Organizace předávání informací, činnosti KHS, ošetření a laboratorního
vyšetření u osob, které mají podezření na možnou infekci COVID-19
Operátor linky 112
p
 řijme telefonát osoby, která má podezření
na nákazu COVID-19
l d
 otáže se na kraj trvalého bydliště
a telefonní číslo (přednostně mobilní)
volající osoby
l p
 řepojí volajícího na místně příslušnou KHS
(v pracovní době na infolinku,
v mimopracovní době na službukonajícího
pracovníka)
l v
 případě obsazenosti linky KHS předá
získanou informaci o volajícím na příslušnou
KHS e-mailem

Místně příslušná KHS
p
 řijme přepojený telefonát volající osoby, která má
podezření na COVID-19
l v
 yhodnotí klinická a epidemiologická kritéria
l p
 odle výsledku vyhodnocení klinických
a epidemiologických kritérií kontaktuje linku 155

l

l

Kritéria hodnocení onemocnění COVID-19:
K
 linická: akutní respirační infekce (náhle vzniklý alespoň jeden z příznaků - horečka, kašel, dušnost) nebo
akutní respirační selhání (SARI) bez plného objasnění příčiny
l E
 pidemiologická: pozitivní epidemiologická anamnéza = pobyt v zemi s lokálním přenosem
COVID-19 * ≤ 14 dní před objevením prvních příznaků nebo úzký kontakt s osobou splňující výše
uvedená klinická kritéria
WHO definice případů jsou uvedeny v příloze k algoritmu č. 1
l

klinická ANO
epidemiologická ANO

D

F

h
 ospitalizace nebo domácí
léčba podle závažnosti stavu
l v
 yšetření jako u komunitních
respiračních infekcí
l laboratorní vyšetření na průkaz
SARS-CoV-2 se standardně
neprovádí
l

místně příslušná KHS telefonicky požádá
operátora linky 155 o aktivaci výjezdu
příslušného infektologa nebo vyškolené
zdravotní sestry, kteří:
lp
 rovedou výjezd do místa pobytu
pacienta a zajistí jeho vyšetření
(ev. oxymetrie) a odběr biologického
materiálu
ls
 tanoví na základě vyšetření způsob
dalšího poskytování zdravotní péče
ld
 ál se postupuje dle scénáře „C“
algoritmu 1
NAŘÍDIT KARANTÉNU

E

klinická NE
epidemiologická ANO

klinická ANO
epidemiologická NE

Vyhodnocení rizika epidemiologem místně příslušné KHS

během pobytu v oblasti *
a v inkubační době úzký kontakt
s osobou podezřelou z nákazy či
s potvrzenou infekcí COVID-19
ANO

Postup podle „F“

p
 obyt ve zdravotnickém
zařízení
lú
 čast na hromadných akcích
l p
 řípadná další rizika
zjištěná epid. šetřením
l

ANO

NE

během pobytu v oblasti *
a v inkubační době úzký kontakt
s osobou podezřelou z nákazy či
s potvrzenou infekcí COVID-19
NE

Postup podle „D“

* Země s lokálním přenosem COVID-19:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Tento algoritmus byl vypracován dne 4. 3. 2020 a bude dále upravován
v závislosti na změnách epidemiologické situace a souvisejících nových poznatcích.
TEMPUS MEDICORUM
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Covid-19 – aktuální informace

Česká lékařská komora obdržela z Ministerstva zdravotnictví další aktuální doporučení týkající
se infekce Covid-19. Dne 3. 3. jsem také jednal o situaci s ministrem zdravotnictví Vojtěchem
i s předsedou vlády ČR Babišem. Oba jsem důrazně požádal, aby se v první řadě snažili co možná
nejrychleji zajistit distribuci doporučovaných ochranných pomůcek do ambulancí lékařů.

V případě epidemie, kterou zde naštěstí
(prozatím?) nemáme, musí stát ochránit klíčové profese, v první řadě zdravotníky. Myslím, že

pan premiér i pan ministr jsou si této nutnosti
vědomi. Skutečnost, že hlavní hygienička si za
celý týden nenašla čas na to, aby odpověděla
na oficiální dotaz prezidenta profesní lékařské
samosprávy, kde mohou lékaři získat doporučované ochranné prostředky, naopak považuji
za skandální.
Na základě žádosti ministra Vojtěcha jsem
akutní potřebu respirátorů 3. třídy odhadl takto:
Máme asi 22 500 poskytovatelů ambulantních
služeb (bez stomatologů). Z toho je zhruba 6500
praktických lékařů (včetně pediatrů) – ti tvoří
opravdu tu nejčelnější linii. Úmyslně vynechávám nemocnice, které ale rovněž poskytují ambulantní péči, a to včetně LPS! Předpokládám
v jejich případě totiž zajištění jiného způsobu
distribuce pomůcek.
Většina poskytovatelů má alespoň jednu

zdravotní sestru, která s lékařem spolupracuje.
Pokud by tedy každé pracoviště mělo mít respirátor pro lékaře a sestru alespoň pro případ jednoho jediného podezřelého pacienta, dostáváme se
k číslu 45 000 (respektive 13 000, pokud bychom
vybavovali jen praktické lékaře). Tato čísla je
třeba vynásobit přibližně 5krát, aby byla vykryta
potřeba alespoň pro začátek případné epidemie.
Minimální smysluplná potřeba respirátorů je
tedy asi 200 000 kusů, přičemž je třeba zajistit
jejich spravedlivou distribuci. Zároveň je obtížně
akceptovatelné, aby za tyto státem předepisované ochranné pomůcky pro krizovou situaci platili
soukromí lékaři současné „tržní“ ceny.
Další aktuální informace vám budeme
i nadále předávat cestou hromadných e-mailů
a prostřednictvím webových stránek komory.
Milan Kubek

Inzerce
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Účinné čističky vzduchu Rowenta jsou
chytrým řešením nejen pro domácnosti
s alergiky.
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Model PU3080 navíc:
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Hlavním hygienikem zase bude lékař nebo lékařka

Poslanecká sněmovna PČR přijala napříč politickými stranami, v poměru 154 : 0, novelu zákona
o ochraně veřejného zdraví. Tato suchá informace má v sobě jedno horké a aktuální téma. Součástí
novely byl totiž pozměňovací návrh poslankyně Adámkové přinášející opět povinnost lékařského
vzdělání pro hlavního hygienika. Možná se ptáte: A v čem že je ten problém?

Tak tedy – povinnost lékařského vzdělání pro hlavního hygienika byla v zákoně až do
roku 2003, pak bez odpovídající odborné diskuse a z důvodů zcela marginálních ze zákona
vypadla. Nikdo z nás tehdy nepředpokládal,
že by na této pozici byl někdo s nelékařským
vzděláním. Leč stalo se, a to shodou okolností
po mém odchodu z Ministerstva zdravotnictví.
Nemyslím si, že bych vám musel zdůvodňovat důležitost lékařského vzdělání pro tuto
funkci, ale dovolte mi krátce zrekapitulovat:
Ve své profesní kariéře jsem prošel všemi
stupni hygienické služby, od sekundáře přes
okresního hygienika, krajského hygienika až
po hygienika hlavního. Domnívám se tedy, že
mohu zodpovědně prohlásit: Ochrana veřejného zdraví je sice multidisciplinární obor, ale

jeho podstatou je základní obor medicíny hygiena a epidemiologie, a to už od středověku, kdy
na našem území fungovali tzv. úřední lékaři.
A právě takovým je i hlavní hygienik.
V této pozici jsem musel řešit zcela mimořádné situace od „metanolu“, přes pandemii
chřipky, povodně, ebolu atd. Vždy jsem při tom
musel umět identifikovat a zhodnotit zdravotní
riziko a navrhnout opatření, a to velmi často
na místě, bez svolávání širokých týmů rádců či
přehazování odpovědnosti na někoho jiného.
Zároveň jsem musel vysvětlit laické i odborné
veřejnosti a médiím, o co jde a jaká opatření
činím. Jedině takto jsem mohl sehrávat roli, která hlavnímu hygienikovi patří, tj. být klíčovým
hráčem a erudovaným partnerem ostatním složkám integrovaného záchranného systému (IZS).
Musel jsem porozumět diagnózám, vyšetřením
a determinantám zdravotního stavu, znát úskalí
vyšetřovacích metod. Bez všech těchto znalostí
získaných lékařským vzděláním bych byl pouze
ve vleku událostí a zbytečným úředníkem.
Ale nejsou to jenom krizové situace, kdy
pozice hlavního hygienika vyžaduje lékařské
vzdělání. V praxi hygienické služby stojíme dnes
a denně před posuzováním projektů, záměrů,
stavu životního a pracovního prostředí, zdravotního stavu nebo řešení běžných epidemií
či jiných poškození zdraví a při této práci nemůžeme jen zhodnotit, zda situace odpovídá

zákonu, či ne a jakou dáme pokutu, ale musíme
opět posoudit zdravotní riziko, širokou oblast
souvislostí ovlivnění zdravotního stavu – a pak
teprve rozhodnout. Rozhodování hlavního hygienika nemůže být tedy jen na rovině úřední.
Do třetice je nutné lékařské vzdělání hlavního hygienika z důvodu pozice nejvyššího
manažera, který tvoří koncepci ochrany zdraví, nastavuje systém na nová rizika, směruje
vědecko-výzkumnou činnost, aby rozhodování
hygienika bylo založené na vědeckých důkazech. Možná posledním, ale stejně významným
důvodem je i to, že se jedná o funkci viditelnou
a veřejností hodnocenou. Osobnost hlavního
hygienika je vnímaná jako garant ochrany veřejného zdraví a je od ní očekávána v první řadě
odbornost. Podle obrazu, který vytváří hlavní
hygienik, je často hodnocena i celá hygienická
služba.
O potřebě lékařského vzdělání by se dalo
hovořit dlouho, a tak mi na závěr dovolte přijít
s tím hlavním, co jsem vám chtěl dnes sdělit.
Chci vám touto cestou poděkovat za významnou
podporu v průběhu projednávání zákona, vyjádřenou v jasném, stručném a nekompromisním
stanovisku prezidenta České lékařské komory.
Cením si tohoto postoje o to více, že ho vnímám
nikoliv jako stavovskou solidaritu, ale racionální
zhodnocení situace.
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

ČLK podporuje změny v hygienické službě
Prezident České lékařské komory Milan Kubek zaslal dopis ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi,
v němž vyjadřuje podporu pozměňovacímu návrhu některých poslanců k vládnímu návrhu zákona
o veřejném zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Vážený pane ministře,
Česká lékařská komora plně podporuje pozměňovací návrh Věry Adámkové,
Jany Pastuchové, Víta Kaňkovského, Kamala Farhana, Milana Brázdila, Davida Kasala, Miloslava Janulíka a Rostislava Vyzuly
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony (sněmovní tisk č. 530).
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Česká lékařská komora je toho názoru, že
hlavním hygienikem České republiky může být
pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí. Osoba hlavního hygienika musí disponovat nezpochybnitelnou odbornou autoritou.
Důležitost splnění této podmínky s obzvláštní
naléhavostí vyplývá v situacích potenciálního
celospolečenského zdravotního ohrožení, jakým
by mohla být například epidemie koronaviru.
Na poslaneckém návrhu dále oceňujeme
způsob, kterým je definována úloha a postavení

lékařů v systému ochrany veřejného zdraví.
Česká lékařská komora podporuje aktivity
směřující k opětovnému získávání lékařů pro
práci v hygienické službě a podporuje oprávněné
požadavky na jejich slušné odměňování za práci.
Vážený pane ministře, z výše uvedených
důvodů bychom byli rádi, kdybyste zmiňovaný
poslanecký návrh také Vy podpořil.
S uctivým pozdravem
MUDr. Milan Kubek,
prezident České lékařské komory
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Proč jsou změny v hygienické službě
nezbytné
Hlavní hygienik bez odpovídajícího lékařského vzdělání a praxe je zásadně omezen a nemůže plnit
svou roli garanta ochrany veřejného zdraví v ČR.
Lékařské vzdělání hlavního hygienika
opravňuje a jako lékař HH musí být schopen zejména:
– Tvořit celostátní koncepci ochrany a podpory veřejného zdraví na základě vyhodnocení zdravotních rizik a zdravotního
stavu obyvatelstva i porozumění jeho
determinantám, ukazatelům, diagnózám i vysoce odborným metodám práce.
– V oblasti krizové připravenosti a hrozeb
veřejného zdraví být klíčovým hráčem,
odpovídajícím a erudovaným partnerem ostatním složkám IZS, který pomocí
deskriptivních a analytických metod identifikuje rizikové faktory, zhodnotí jejich
zdravotní rizika, navrhuje opatření a vyhodnocuje jejich účinnost.
– Rozvíjet a směrovat vědecko-výzkumnou činnost a monitoring zdravotního
stavu a jeho determinant. Tato činnost
je základem zdravotnické odbornosti oborů
ochrany veřejného zdraví, umožňuje rozhodování hygienické služby založené na
vědeckých důkazech i orientaci na aktuální
problémy i up-to-date nástroje jejich řešení.
– Svou odbornou, nikoliv jen úřední,
autoritou vysvětlit laické i odborné
veřejnosti a médiím zdravotní rizika
a obhájit opatření nutná k jejich omezení. Z principu se jedná o funkci viditelnou,
veřejností hodnocenou, ve které je očekávána v první řadě odbornost.
– Sehrávat nezastupitelnou roli při formulování i realizaci zdravotně-politických dokumentů a strategických plánů
resortu, jakými jsou např. stávající Národní
strategie ochrany a podpory zdraví – Zdraví
2020, schválená vládou ČR i Poslaneckou
sněmovnou PČR, či připravovaný Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České
republice do roku 2030. Segment ochrany
a podpory veřejného zdraví je nedílnou
součástí systému péče o zdraví.

Reálná situace:

– Není realizována platná Koncepce hygienické služby. Koncepce není pravidelně
vyhodnocována a aktualizována – vývoj ve-
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řejného zdraví a požadavky na jeho ochranu
se mění – nejsou tak pojmenovány nové
priority rizik (sucho, nedostatek vody, nové
spektrum infekcí) či vyhodnocena aktuální rizika a postupy jejich minimalizace
(migrace). O koncepci nejsou informovány
vláda, parlament, odborné společnosti ani
hygienická veřejnost.
– V systému ochrany veřejného zdraví se
dostatečně nedoplňují a nepodporují
inspekční metody práce odpovídajícím
vyhodnocováním zdravotních rizik
a následným metodickým usměrněním.
Ochrana a podpora veřejného zdraví tak
nevyužívá svůj potenciál ani úlohu danou
zákonem, pokud se omezí pouze na postih
porušených paragrafů.
– Trend financování hygienické služby nastavený kromě schválené koncepce i příslušným usnesením zdravotního výboru tak,
aby dosáhl úrovně 1 % z veřejných výdajů
jdoucích do zdravotnictví, a bylo tak dosaženo trvalého proporcionálního rozvoje
hygienické služby, byl zpomalen, úroveň
financování HS nadále silně zaostává za
rozvojem zdravotnictví jako celku a je
i nadále brzdícím faktorem udržitelného rozvoje hygienické služby i efektivity
zdravotní péče.
– Hlavní hygienik neplnil roli gestora Národní
strategie ochrany a podpory zdraví 2020 a jen
díky převzetí gesční úlohy MUDr. Šteflovou je
tento klíčový zdravotně-politický dokument
dále realizován. Kromě promrhání lidského
kapitálu vloženého do přípravy a realizace tohoto klíčového dokumentu ochrany a podpory
zdraví a prevence nemocí tak bylo ohroženo
plnění vládou schválených Akčních plánů
a v důsledku i čerpání evropských dotací,
které byly podmíněny právě zpracováním
tohoto materiálu.
V připravovaném následném zdravotně-politickém a strategickém materiálu Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 není segment ochrany
a podpory veřejného zdraví – hygienické
služby zmíněn vůbec.
– Odmítavý postoj k naplňování nařízení

vlády 304/2014 (zařazení lékařů orgánů ochrany veřejného zdraví do stejné
skupiny jako posudkoví lékaři) plynoucí
z neznalosti a nepochopení toho, co je lékařskou činností v ochraně veřejného zdraví,
prohlubuje krizi lékařů v hygienické
službě – 188, průměrný věk 57 (v roce 2003
– 403).
– Nejsou činěny kroky, které by reagovaly na potřeby i dopady zákona o státní
službě. Například prosadit záměr, aby
zvláštní část úřednických zkoušek byla
nahrazena odbornými atestacemi, a to
pro zvýšení motivace a zjednodušení přístupu k pracovním příležitostem na KHS. Stejný
model na základě § 36 služebního zákona
uplatňují např. posudkoví lékaři či bezpečnost práce, pro kteréžto obory nařízení vlády
č. 136/2015 uvedený postup umožňuje.
– V rozporu s Koncepcí hygienické služby
a bez jakékoliv diskuse došlo k převedení
prostředků na laboratorní služby z rozpočtu zdravotních ústavů do rozpočtu KHS.
Tento krok přináší bohužel automatické
placení DPH při objednávání služeb u ZÚ
a tím pokles faktických prostředků na
konkrétní služby o 21 %. Tento krok významně snížil objem a kvalitu ochrany
veřejného zdraví v ČR.
– Je umrtvena činnost a institut hlavních
odborníků či poradních sborů HH pro
jednotlivé obory hygieny a epidemiologie,
což zejména při personální destabilizaci
vede k dalšímu ohrožení odborné úrovně ochrany veřejného zdraví.
– Medializace a vysvětlování odborných
témat hygienické služby a tím i její práce
jsou přebírány jinými lékařskými odbornostmi (vakcinologie, infektologie atd.).
– Není využíván základní nástroj a zpětná vazba pro řízení hygienické služby,
a to Zpráva o činnosti orgánů ochrany
veřejného zdraví. Zavedené zpracovávání
ve standardizované osnově, analýzy i projednávání a medializace vykonané práce na
všech úrovních byly přerušeny.
Z důvodové zprávy
k poslaneckému pozměňovacímu návrhu

TEMPUS MEDICORUM

/ BŘEZEN 2020

VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo zkazí i to, co se na první
pohled pokazit ani nedá
Celoživotní vzdělávání – bonifikace pokažené ministerskou vyhláškou
Česká lékařská komora v posledních letech navázala spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou,
jejímž výsledkem byla bonifikace lékařů, kteří se účastní celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
v souladu se Stavovským předpisem č. 16. Spolupráce byla přínosem pro lékaře a připojily se k ní
postupně i některé další pojišťovny. O to více komora uvítala záměr Ministerstva zdravotnictví
ČR začlenit bonifikaci za celoživotní vzdělávání přímo do úhradové vyhlášky pro rok 2020. Jak
už to u nás zpravidla bývá, dobrá myšlenka nebyla realizována ku prospěchu lékařů. Důvodem je
zřejmě neznalost či nepochopení systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.
Lékařská komora ministerský návrh
úhradové vyhlášky pro rok 2020 samozřejmě připomínkovala. A vedle připomínkového
řízení svůj nesouhlas s navrhovaným zněním
vyslovili i zástupci krizového štábu, kteří se
dohodovacího řízení a dalších jednání účastnili. Bohužel MZ ČR nevyslyšelo připomínky
komory a bonifikaci lékařům zkomplikovalo
tím, že za platný doklad celoživotního vzdělávání se dle vyhl. č. 268/2019 Sb. považuje
doklad, který je platný po celé hodnocené období, resp. doklad, který je platný po celý rok
2020 (v případě praktických lékařů). Touto
zdánlivě nepodstatnou podmínkou ministerstvo zbytečně a zcela nesmyslně zkomplikovalo bonifikaci lékařům, kteří se pravidelně
vzdělávají, avšak jejich diplomy celoživotního
vzdělávání (CŽV) končí v průběhu roku 2020.
Ministerstvo zřejmě z neznalosti nedomysle-

lo skutečnost, že diplomy CŽV vydává komora
s dobou platnosti 5 let ode dne jeho vystavení.
Komora již obdržela podněty lékařů, že
některé zdravotní pojišťovny se tohoto výkladu striktně drží. Dovolím si i tímto způ-

Citace z tzv. úhradové vyhlášky
Praktičtí lékaři:
Základní kapitační platba podle bodu 1
(pozn. přílohy č. 2 úhradové vyhlášky) se navýší o 0,60 Kč v případě, že bude zdravotní
pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2020 doloženo, že nejméně 50 % lékařů, kteří u poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům
příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí
u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli dokladu vydaného příslušnou profesní
komorou nebo profesním sdružením v souladu
se stavovskými předpisy této komory nebo
profesního sdružení osvědčujícího celoživotní
vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
(dále jen „doklad celoživotního vzdělávání
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lékařů“), přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad,
který je platný po celý rok 2020.
Ambulantní gynekologové:
Hodnota bodu uvedená v bodě 1 (pozn.
přílohy č. 4 úhradové vyhlášky) se dále navýší
o 0,01 Kč, pokud bude zdravotní pojišťovně
nejpozději do 31. ledna 2020 doloženo, že
nejméně 50 % lékařů, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům
příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli
platného dokladu celoživotního vzdělávání
lékařů, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání lékařů se považuje
doklad, který je platný po celé hodnocené
období.

sobem apelovat na zdravotní pojišťovny, aby
zohlednily systém udělování diplomů CŽV,
a zejména přijaly garanci a argumentaci České lékařské komory, že drtivá většina lékařů si
diplom CŽV pravidelně obnovuje a v případě,
že skončí jeho platnost během roku 2020,
doloží jej lékař příslušné zdravotní pojišťovně
aktivně.
Mám za to, že v případě Všeobecné zdravotní pojišťovny tento problém nevzniká, a to
vzhledem k dosavadním dohodám o bonifikaci, ale i zkušenostem, kdy lékaři sami aktivně
platný diplom CŽV dokládají.
Věřím, že bonifikace lékařů bude zahrnuta do úhradové vyhlášky i v následujících
letech a že se podaří ministerstvo přesvědčit
o změně, jež bude ve prospěch lékařů, kteří
se celoživotního vzdělávání aktivně účastní.
Milan Kubek

Ambulantní specialisté:
Hodnota bodu (pozn. přílohy č. 3 úhradové vyhlášky) se dále při splnění následujících podmínek navýší o 0,04 Kč, pokud
bude zdravotní pojišťovně nejpozději do
31. ledna 2020 doloženo, že nejméně 50 %
lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří
v rámci poskytovatele poskytují hrazené
služby pojištěncům příslušné zdravotní
pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako
nositelé výkonů, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo
obdobného dokladu příslušné profesní
organizace, přičemž za platný doklad
celoživotního vzdělávání se považuje
doklad, který je platný po celé hodnocené období.
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Další útok na lékařskou komoru
Rada poskytovatelů kritizovala lékařskou komoru. O nás bez nás
Rada poskytovatelů na svém zasedání 7. ledna letošního roku zaútočila na úlohu a pravomoci České
lékařské komory. Svědčí o tom část zápisu z jednání, kterou zveřejňujeme:
Bod 6 – různé

Volejník: Podle zákona jsem
člen ČLK, proto toto téma otevírám. Když mi bylo právníkem
řečeno, že o rozhodnutí úvazku
primáře, na kterém typu lůžkového zařízení bude, rozhoduje předpis komory lékařské, tak jsem se
pozastavil nad tím, jak tato organizace, která nemá žádný státní
řídící charakter, toto postavení
zneužívá. Proto pokládám otázky
zde na Ministerstvu zdravotnictví, aby mi je někdo zodpověděl.
Dvořák: Mnozí lékaři vidí
Českou lékařskou komoru spíše
jako politicko-odborovou skupinu. V Brně je největší okresní
sdružení, na shromáždění chodí
minimum členů.
Šmucler: Vzdělávání na
západě zajišťuje komora, na východě ministerstvo. Zubaři chtějí
změnit zákon o komorách. Budu
rád, když bude zakázáno vyjadřování komor k penězům. Určitě bychom neměli řešit platy,
financování. Prezident komory
má řešit vzdělávání.
Dvořák: Výhodou vaší komory je homogenita a spojitost. Není
pravdou, že ve světě je vzdělávání
řízeno komorou. Je jedno, kdo
vzdělává, ale hlavně jak vzdělává.
Se vší úctou, pokud se podíváme
na pana prezidenta Kubka, kvalitní vzdělávání to zrovna negarantuje. Stomatologická komora
je dobrý vzor, ale pro nás nedostižný.
Ministr Vojtěch: Ať si komora dělá, co chce, ale musí
být reprezentativní. Budeme se
snažit novelizovat zákon o komorách. Budeme se snažit tam dát
co nejvíce prvků, které povedou
k větší legitimitě komor – hovoříme o elektronických volbách
a dalších prvcích. Není možné,
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aby v reálné praxi rozhodovala
komunita členů komory. Toto
nemůže dlouhodobě fungovat.
Dvořák: Mnohým by se ulevilo, kdyby o vzdělávání rozhodovaly odborné společnosti.
Jojko: Děkuji za iniciativu.
Myslím si, že ČLK je uvnitř špatná a změna nenastane do té doby,
dokud nebude změna zákona.
Můžeme hovořit o čemkoliv, ale
nejdříve musíme udělat novelu
zákona. Zkuste se někdo v ČLK
zeptat, zda existuje jeden jediný
zápis z jednání redakční rady.
Myslím si, že neexistuje žádný
v posledních deseti letech. Byl
jsem jeden čas členem redakční rady a nikdy jsme se nesešli.
Když jsem několikrát požadoval,
aby se rada sešla, byl jsem odmítnut. Pokud v časopise čtete cokoliv, berte to tak, že je to
pouze názor jednoho člověka.
Myslím si, že by bylo správně,
aby se systémově zapracovalo
na změně.
Hojný: Podporujeme změnu novely zákona. Máme nově
zvolené představenstvo, a nemáme mono zaměřené lidi. Jsou to
lidé z různých organizací a vidím
v tom pozitivní hodnocení, protože debaty nejsou jen jedním
směrem. Novela o komorách je
potřeba.
Policar: Zákon je stejný pro
všechny tři komory. U dvou to
funguje, u jedné ne. Je to spíše
sociologický problém. Zákon potřebuje změny, ať už praktické
věci, nebo jiné, to víme a snad
diskuse dospěje k brzkému konci.
Ministr Vojtěch: Potřebujeme zapojit dobrou členskou základnu. Ke změnám musí dojít, to
je nezbytné. Tento zákon je velmi
starý. Budeme rádi za podporu
a za vaše názory a návrhy na změ-

nu komorového zákona. Nyní na
tom pracujeme a můžete je posílat panu náměstkovi Policarovi.
Rögnerová: Jak je možné,
že si oni mohou dávat povolení
a schvalovat předpisy?
Šmucler: Vždy se objeví nějaké okno, ale nikdo neprotestuje.
Šonka: Souhlasím, změna
zákona je potřeba.
Šmucler: Jedna věc je povinné a nepovinné členství. Druhá
věc je míra trestů, podmíněné
vyloučení, pokuty apod. Jak to
má být správně?
Dvořák: ČLK je silná také
kvůli příjmům z povinných členských příspěvků.
Jojko: Pokud bude povinné

nebo nepovinné členství, musí
být dotaženo to, jak bude zacházeno se členy, kteří jsou jen registrovaní. To je věc, kterou musíme
správně legislativně ošetřit. U komory musíme kvalitně vymezit
její funkce. Pracuje se s ní velmi
pružně. Jeden příklad: podpora
ČLK mužstvu českých lékařů,
kteří hrají fotbal. ČLK nemá
nikde v zákoně napsáno, že má
právo toto podporovat, přitom
sjezd peníze na tuto akci vždy
odsouhlasí. V zákoně to není,
ale dělá se to.
Volejník: Potřeba změny zákona je nutná. Ale změna musí
být velmi opatrná. Vždy jsem toužil vystudovat medicínu, abych

Inzerce

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

LÉKAŘI DO NĚMECKA

Aktuálně hledáme lékaře na pozice:
■ vedoucí lékař gynekologie do 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

Nabízíme:

■ úleva od administrativy

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

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás.

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

www.pharmonia.cz
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mohl být hrdý na to, že jsem lékař
a že mohu být členem ČLK. Bohužel, nyní to tak necítím.

Co je Rada poskytovatelů

Podle Ministerstva zdravotnictví: „Rada poskytovatelů reprezentuje zájmy všech klíčových

poskytovatelů zdravotní péče
v České republice a slouží k objektivní vzájemné informovanosti o významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady
poskytovatelů zdravotní péče
jsou zástupci všech významných
organizací sdružujících jednot-

livé poskytovatele zdravotních
služeb.“
Česká lékařská komora měla
zastoupení v Radě poskytovatelů
od svého založení v roce 2007 tehdejším ministrem Julínkem až do
změn, které v lednu 2018 provedl
ministr Vojtěch. Navzdory našim

opakovaným žádostem nám členství již nebylo umožněno. Stalo se
tak bez ohledu na skutečnost, že
ČLK-o.s., jehož prostřednictvím
lékařská komora hájí zájmy svých
členů, disponuje několika tisíci plných mocí pro dohodovací řízení,
a to v několika segmentech.

Seznam současných členů Rady poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví:
Předseda:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. – Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
Členové:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví ČR
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH – náměstkyně
ministra
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – náměstek ministra pro zdravotní péči
Ing. Helena Rögnerová – ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním
Ing. David Šmehlík – poradce ministra pro oblast
zdravotního pojištění
MUDr. Ilona Hülleová – Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
MUDr. Petr Šonka – Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Eduard Sohlich, MBA – Asociace českých
a moravských nemocnic
Ing. Jaroslava Kunová – Asociace nemocnic ČR
Ing. Vladimír Drvota – Sdružení soukromých nemocnic ČR
MUDr. Zorjan Jojko – Sdružení ambulantních
specialistů ČR
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – Česká stomatologická komora
MUDr. Václav Volejník, CSc. – Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
MUDr. Martin Hollý, MBA – Psychiatrická společnost ČLS JEP
MUDr. Eduard Bláha – Svaz léčebných lázní ČR
Mgr. Marek Hampel – Grémium majitelů
lékáren
Mgr. Michal Hojný – Sekce nemocničních lékárníků

Vojtěch se snaží komoru
ignorovat – jak dlouho
mu to vydrží?

Opakovaná žádost o zastoupení České lékařské komory v Radě poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví:
Vážený pane ministře,
v návaznosti na informace předložené na setkání s poslanci a senátory, kterého jste se dne 8. 1. 2020 i Vy osobně účastnil, a v návaznosti
na naši žádost z 1. 2. 2018 dovoluji si Vás tímto znovu požádat o začlenění zástupce České lékařské komory mezi členy Rady poskytovatelů
Ministerstva zdravotnictví.
Česká lékařská komora, která se prostřednictvím ČLK-o.s. účastní
dohodovacího řízení o úhradách a regulacích v celkem čtyřech segmentech poskytovatelů, v minulosti vždy své zastoupení v Radě poskytovatelů měla, obdobně jako je má Česká stomatologická komora.
Naše komora navíc stran počtu plných mocí bude pravděpodobně
nejsilnějším reprezentantem poskytovatelů lékařských služeb. Bez
účasti zástupce České lékařské komory tedy Rada poskytovatelů
nemůže být relevantní platformou k projednávání zásadních otázek
financování a organizace lékařské péče.
V Praze dne 14. 1. 2020
S uctivým pozdravem
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory

Do dnešního dne zůstal tento dopis ze strany ministra
Vojtěcha bez jakékoliv odpovědi.
TEMPUS MEDICORUM
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České farmaceutické společnosti ČLS JEP
Ing. Daniel Horák – Asociace provozovatelů lékárenských sítí
Bc. Ludmila Kondelíková – Asociace domácí
péče ČR
PhDr. Robert Huneš – Asociace poskytovatelů
hospicové paliativní péče
Mgr. Marek Uhlíř – Fórum mobilních hospiců
MUDr. Marek Slabý, MBA – Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
– Klinika radiologie a nukleární medicíny
LF MU
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – Ústav lékařské
biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK
RNDr. Jaroslav Loucký – sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB

Inzerce A201001079

hledá lékaře:

Nemocnice Most, o.z. –
oddělení Chirurgické, Psychiatrické a Neurologické
Nemocnice Děčín, o.z. –
oddělení ORL, Interní, Dětské a Neurologické
Požadujeme:

■ vysokoškolské vzdělání - lékařská fakulta ■ zájem o vzdělávání v oboru ■
bezúhonnost a zdravotní způsobilost ■ spolehlivost, dobré komunikační
schopnosti ■ schopnost samostatné a týmové práce ■ znalost práce na
PC (Word, Excel) ■ výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme:
■ pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením ■ zázemí úspěšné a stabilní společnosti ■ podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem ■ podporu dalšího profesního rozvoje ■ řadu oborů
s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra ■ moderní a příjemné pracovní prostředí ■ 5 týdnů dovolené ■ závodní stravování
Kontakt:
Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most, o.z. J.E. Purkyně 270, 434 64 Most
Chirurgické oddělení
Psychiatrické oddělení
Neurologické oddělení
MUDr. František Janů
MUDr. Veronika Kristýnová
MUDr. Stanislav Slavík, MBA
Tel. 478 031 111
Tel.: 478 032 126
Tel.: 478 032 639
Email: frantisek.janu@kzcr.eu
Email: veronika.kristynova@kzcr.eu Email: stanislav.slavik@kzcr.eu
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
ORL
Dětské oddělení
MUDr. Pavel Csuhaj
MUDr. Renata Přibíková
Tel.: 412 705 320
Tel.: 412 705 418
Email: pavel.csuhaj@kzcr.eu
Email: renata.pribikova@kzcr.eu
Interní oddělení
Neurologické oddělení
MUDr. Daniela Kallmünzerová
MUDr. Iva Ondečková
Tel.: 412 705 293
Tel.: 412 705 396
Email: daniela.kallmunzerova@kzcr.eu
Email: iva.ondeckova@kzcr.eu
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Vzdělávací portál ČLK: digitální revoluce
v akreditovaném vzdělávání lékařů

Na jaře 2020 bude spuštěn nový Vzdělávací portál ČLK, dostupný na webových stránkách
www.vzdelavanilekaru.cz. Projekt si klade za cíl jednak poskytnout lékařům veškeré dostupné informace
o celoživotním vzdělávání na jednom místě a jednak elektronizovat celý proces CŽV, a to včetně získávání
diplomu celoživotního vzdělávání. Každý lékař bude mít na stránkách osobní profil. Prostřednictvím
něj získá okamžitý přístup ke svému kreditnímu kontu, informacím o platnosti diplomu CŽV i o všech
akreditovaných vzdělávacích akcích ve zvolené specializaci.

Celý systém bude spuštěn
postupně do léta 2020. O tomto
procesu vás budeme podrobně
informovat. Systém bude vel-
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mi intuitivní a snadný na ovládání. K dispozici budou přehledné návody i poradenská
linka. Uděláme vše pro to, aby
přechod na nový systém byl
pro lékaře snadný a přinesl jim
do procesu celoživotního vzdělávání jen pozitivní podněty.
V tomto textu bychom vás
rádi informovali o základních
krocích k registraci lékaře do
systému, o výběru kurzů nebo
základních výhodách systému.

unikátního registračního odkazu. Ten mu bude Českou lékařskou komorou zaslán na jeho
ověřenou e-mailovou adresu.
Lékař si v rámci registrace
nastaví osobní údaje a preference
– zejména zvolí oblasti medicíny,
které jej zajímají nejvíce. Akce se
tak na jeho profilu budou zobrazovat primárně podle volby hlavní specializace a poté také podle
specializací zájmových.

Navigace portálem
krok za krokem

Pokud lékař začne využívat Vzdělávací portál již od
samotného spuštění, stav jeho
kreditového konta bude po prvním přihlášení 0 kreditů. To lze
jednoduše změnit nahráním

Přístup do Vzdělávacího
portálu
Do Vzdělávacího portálu se
lékař zaregistruje na základě

Získávání kreditů

aktuálně získaných certifikátů
do systému.
Nahrávání dokumentů
bude velmi snadné. Certifikát
stačí oskenovat či vyfotit a nahrát k žádosti o uznání kreditů.
Kredity pak budou automaticky
v systému přičteny ve chvíli, kdy
žádost schválí pracovník okresního sdružení.
Administrátorské rozhraní
pro okresní sdružení bude spuštěno na konci června 2020. Po
absolvování jakéhokoliv kurzu
budou kredity lékařům přičítány do systému automaticky po
nahrání prezenční listiny z dané
akce ze strany poskytovatele. Do
stavu kreditového konta lékařů
může nahlížet pouze samotný
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lékař a také pracovník ČLK,
případně poskytovatel systému
z důvodu správy webu.

podle místa konání, data, specializace, druhu vzdělávací akce či
počtu kreditů.

Vyhledávání kurzů

Diplom CŽV

Pro vyhledávání kurzu či jiné
vzdělávací aktivity v rámci Vzdělávacího portálu slouží filtry. Ve
chvíli, kdy se lékař rozhodne pro
účast na vzdělávací akci, může
zde snadno vyhledat aktivitu
odpovídající jeho specifickým
požadavkům. Akce lze filtrovat

Prostřednictvím portálu
lze také žádat o diplom celoživotního vzdělávání (CŽV). Po
dosažení minimálního požadovaného počtu kreditů nutných
k vystavení diplomu CŽV o něj
lékař může touto cestou žádat.
Po schválení si lékař může di-

plom vyzvednout v příslušném
okresním sdružení.
Přidělení diplomu se zároveň automaticky zaznamená
do lékařova osobního profilu
na Vzdělávacím portálu.

Hlavní benefity
portálu pro lékaře

• Přehled o všech získaných kreditech a platnosti diplomu CŽV.
• Zobrazování vzdělávacích akcí
na míru.

• Nahrávání získaných certifikátů
z pohodlí domova.
• Okamžité připisování kreditů.
• Usnadnění procesu získávání
diplomu CŽV.
Celý projekt je realizován ve
spolupráci se společností TME
solutions, působící již řadu let
v oblasti vzdělávání lékařů i ve
vývoji softwaru pro zdravotnictví.
Spuštění Vzdělávacího portálu je
plánováno na první čtvrtletí roku
2020. Zapojení okresních sdružení, a tedy i možnost nahrávat
získané certifikáty či podávat žádost o diplom CŽV, se uskuteční
v květnu 2020.

O TME solutions

Foto: Shutterstock.com

„Zvyšujeme efektivitu skrze
chytrá řešení.“ To je filozofie společnosti a jejího týmu, složeného
z vývojářů, projektových manažerů, odborníků na medicínský obsah
i strategii. Společnost se specializuje zejména na software development a tvorbu kvalitního obsahu:
vyhledávání zajímavých témat
a jejich zpracování do webových,
mobilních i počítačových aplikací
či na projekty nejen v rámci lékařského prostředí. K tomu patří
také její efektivní marketingové
nástroje, kterými se produkt dostane k definované cílové skupině.
Více informací najdete na https://
www.tmesolutions.cz.
prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
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Tempus – časopis až domů za 5,90 Kč
Vydáváním časopisu Tempus medicorum zajišťuje Česká lékařská komora svoji ze zákona vyplývající
informační povinnost vůči všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo
vydávání tohoto časopisu, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy
11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě všem členům komory, kteří tuto
službu aktivně neodmítnou. Sjezd zároveň neschválil návrh, aby se na financování vydávání časopisu
spolupodílela též jednotlivá okresní sdružení komory.
Vydáváním časopisu Tempus medicorum
zajišťuje Česká lékařská komora svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči
všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012
uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání tohoto časopisu, a to jak v papírové, tak
i v elektronické podobě, formou měsíčníku,
tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě všem
členům komory, kteří tuto službu aktivně

neodmítnou. Sjezd zároveň neschválil návrh, aby se na financování vydávání časopisu
spolupodílela též jednotlivá okresní sdružení
komory.
Náklady na vydávání časopisu Tempus medicorum zůstaly v loňském roce
oproti roku 2018 prakticky stejné (nárůst
o pouhých zhruba 40 tisíc korun), zatímco
výnosy z inzerce se meziročně zvýšily o 480
tisíc korun. Vydávání a bezplatné rozesílání

Vyúčtování vydávání časopisu ČLK v roce 2019
Leden

Náklady

Výnosy

622 618 Kč

161 655 Kč

Výsledek
– 460 963 Kč

755 266 Kč

343 347 Kč

– 411 919 Kč

582 980 Kč

259 866 Kč

– 323 114 Kč

Duben

582 636 Kč

266 520 Kč

– 316 116 Kč

Květen

588 767 Kč

272 632 Kč

– 316 135 Kč

Červen

581 455 Kč

222 265 Kč

– 358 990 Kč

Červenec–srpen

631 856 Kč

242 695 Kč

– 389 161 Kč

Září

732 636 Kč

681 022 Kč

– 51 614 Kč

Říjen

646 098 Kč

440 372 Kč

– 205 726 Kč

Listopad

646 087 Kč

275 549 Kč

– 370 538 Kč

Prosinec

645 600 Kč

321 450 Kč

– 324 150 Kč

Celkem

7 015 999 Kč

3 487 573 Kč

– 3 528 426 Kč

Všechny částky jsou včetně DPH.

Vyúčtování vydávání časopisu ČLK v roce 2018
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Konference Etika
a komunikace
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o nových technologiích
Nová pravidla pro
elektronické recepty
Komora žádá
přechodné období
při zavádění
eNeschopenek
Americké zkušenosti
s eHealth jsou spíše
negativní
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Na kontě Lékaři sobě
je již téměř milion korun
Ostravská tragédie:
Každý má právo na
účinnou sebeobranu

České zdravotnictví čeká
za pár let šok
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Náklady

Výnosy
141 268 Kč

– 443 357 Kč

Výsledek

Únor

655 741 Kč

340 096 Kč

– 315 645 Kč

Březen

570 215 Kč

208 971 Kč

– 361 244 Kč

Duben

613 430 Kč

250 831 Kč

– 362 599 Kč

Květen

613 549 Kč

259 748 Kč

– 353 801 Kč

Červen

632 455 Kč

218 379 Kč

– 414 076 Kč

Červenec–srpen

618 465 Kč

150 008 Kč

– 468 457 Kč

Září

728 976 Kč

438 675 Kč

– 290 301 Kč

Říjen

641 075 Kč

458 821 Kč

– 182 254 Kč

Listopad

641 783 Kč

243 775 Kč

– 398 008 Kč

Prosinec

673 282 Kč

295 183 Kč

– 378 099 Kč

6 973 596 Kč

3 005 755 Kč

– 3 967 841 Kč

1/2020
ROČNÍK 29

ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS

584 625 Kč

Všechny částky jsou včetně DPH.
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Březen

Celkem

Milan Kubek

TEMPUS

Únor

Leden

časopisu všem členům tedy lékařskou komoru stálo v roce 2019 celkem 3 528 426 Kč,
což je o 439 400 Kč méně než v roce 2018.
Na jednoho člena komory za všech 11 čísel časopisu tedy připadá za rok částka asi
75 Kč. Výsledné náklady pro komoru za
výrobu, tisk a distribuci jednoho výtisku
časopisu jsou pouhých 5,90 Kč. Tak to je
slušný výsledek.

2/2020
ROČNÍK 29

MEDICORUM

ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
DÁLE V TOMTO ČÍSLE:
Požadujeme výkonový
systém úhrady
Tradiční setkání
Lékařského poslanecko-senátorského klubu
a vedení ČLK
Březnová PaSoNetka
Sekce mladých lékařů
ČLK
Elektronické recepty
opět jinak
eNeschopenky lékaři
opravdu nemilují
Jaká bude platba
za státní pojištěnce?
Práva pacientů nesmí
ohrožovat kvalitu
a úroveň lékařské péče
Cenu LOK-SČL
za statečnost převzala
Lenka Mergenthalová

DŮM LÉKAŘŮ

Přestáváme bourat, začínáme stavět
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MLADÍ LÉKAŘI / ETIKA

Nechceme úřadovat, ale léčit!

Mladí praktici se na tom shodli na své konferenci

„Přicházíme do oboru s nadějí, že budeme
pečovat o své pacienty, ale vidíme přebujelou
administrativu a byrokracii. Chceme dělat práci,
kterou jsme studovali a na jakou se těšíme – léčit
pacienty, vzdělávat sebe a další generaci lékařů.
Nechceme úřadovat – to ať dělají úředníci, kteří jsou za to placeni. Přidávání administrativy
ohrožuje zdraví pacientů,“ píší lékaři v memorandu k 5. praktické konferenci pro praktické
lékaře.
Podle mladého praktického lékaře MUDr.
Vojtěcha Muchy je to vůbec poprvé, co mladí
lékaři takové memorandum sepsali. Vede je
k tomu znechucenost nad sliby politiků o krocení úředního šimla, které se však neděje.
„My, mladí praktičtí lékaři shromáždění na
5. praktické konferenci pro praktické lékaře,
kteří stojíme na začátku své profesní kariéry, prohlašujeme, že nejsme zcela spokojeni
se situací v našem oboru. Přicházíme do něj
s nadějí, že budeme především pečovat o své
pacienty, ale vidíme realitu plnou přebujelé
administrativy a byrokracie. Dlouhodobé sliby politiků o jejím snižování se bohužel ne-

Foto: Shutterstock.com

eRecept, eNeschopenka a přebujelá administrativa – to vše je trnem v oku nastupující mladé
generaci praktických lékařů, kteří před nedávnem opustili školu a vrhají se do praxe. Shodli se
na tom na konferenci ve dnech 7. a 8. února 2020 v Brně.

naplňují. Papírová administrativa je jen
vyměňována za elektronickou, která však
obvykle neplní svou hlavní funkci ušetření
času. Příkladem je eRp s velkou složitostí inicializace a nebezpečím zneužití elektronického

podpisu, ale zejména aktuální eNeschopenka,
která přesouvá práci úředníků na zdravotníky,
a vinou své nepřipravenosti musí být prosazována výhružkami.“

První mezinárodní konference
o etickém poradenství ve zdravotnictví

Mgr. Markéta Pudilová

První mezinárodní konference o etickém poradenství ve zdravotnictví se uskuteční ve středu 27. 5. 2020
v aule Státního zdravotního ústavu v Praze. Etické poradenství je v českém zdravotnictví zcela nová služba.
Klinický etik je člověk, který je přítomen v nemocnici, bezpečně se orientuje
v etice a v právu, je schopen je okamžitě
používat a rychle se zapojovat do tvorby obtížných rozhodnutí. Během etického konzilia se jeho účastníci navzájem slyší, vědí, co
kdo říká i co si kdo myslí, a hlavně vědí, jak
se k výsledku došlo a kdo se na konkrétním
výsledku podílel a jak. Také slyší, nakolik
je tento výsledek eticky a právně nosný
a bezpečný. Z tohoto důvodu je tento typ
výsledku mnohem stabilnější, nosnější než
tentýž výsledek vymyšlený od zeleného
stolu.
Nejčastějšími tématy etických konzilií jsou
otázky kolem dalšího pokračování péče, dříve
vyslovených přání pacienta, dále pak nesoulad
ohledně péče uvnitř zdravotnického týmu nebo
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v rodině, ekonomika a péče o pacienty, pochybnosti o eutanázii a podobně.
Hlavními přednášejícími budou experti ze
Spolkové republiky Německo:
univ. prof. dr. med. dr. phil. Jochen Vollmann, Institut für Medizinische Ethik und
Geschichte der Medizin, Bochum – Implementace a evaluace etického poradenství ve
zdravotnictví, univ. prof. Alfred Simon, Akademie für Ethik in der Medizin, Göttingen – Co
potřebujeme k provádění dobrého etického
poradenství? Standardy kvality a certifikace
v etickém poradenství, a dr. med. Gerald Neitzke, Medizinische Hochschule Hannover – Krátká historie etického poradenství v Německu.
Co je etické komité, jaké jsou jeho úkoly a jaké
modely a metody práce existují. (Simultánní
překlad je zajištěn.)

Čeští kolegové pak představí zkušenosti
a fungování z pilotního projektu zavádění etického poradenství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Konferenci spolupořádají Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy, společnost energeia, odborným garantem je Česká společnost paliativní
medicíny. Konference, která se koná ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, je určena
pro lékaře, zdravotní sestry, psychology, sociální
pracovníky, právníky, pracovníky vedení nemocnice a další zájemce o téma etického poradenství.
Zájemci o účast na konferenci se mohou
přihlásit zde: www.etickakonference.paliativnimedicina.cz.
Jaromír Matějek, Eva Haškovcová
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Úhradové dodatky 2020

S počátkem roku opět nastalo období sjednávání úhradových
dodatků. ČLK vyžádala od dominantních zdravotních pojišťoven
vzorové dodatky, které pro rok 2020 poskytovatelům nabízejí.
Vzorové dodatky poskytly v době přípravy tohoto textu
čtyři zdravotní pojišťovny – VZP ČR, ZPMV, OZP a ČPZP.
V následujícím textu uvádíme analýzu vzorových dodatků
pro rok 2020 pro segment praktických lékařů, ambulantních
specialistů a gynekologů. Jedná se o zkrácenou verzi. Plná
verze analýzy je zveřejněna na webu ČLK www.lkcr.cz.

Úhradový dodatek může být uzavřen kdykoli v průběhu roku
2020, přičemž podmínkou jeho účinnosti je jeho zveřejnění

nejpozději do 31. 12. 2020. Zveřejnění zajišťuje zdravotní pojišťovna.

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

nežli úhradová vyhláška. V tomto ohledu lze sjednání dodatku
doporučit. Návrh dodatku současně obsahuje ustanovení, která
nad rámec vyhlášky stanoví konkrétní podmínky vykazování hrazených služeb, jejichž dodržování bude podmínkou úhrady.

Všeobecní praktičtí lékaři (PL)
a praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD)
Dodatek VZP ČR ve způsobu úhrady koresponduje s úhradovou
vyhláškou, nad rámec vyhlášky umožňuje další navýšení úhrady:
- úhrada dalších výkonů s hodnotou bodu 1,20 Kč (vyhláška
1,19 Kč) – u PL: výkony 01204, 15122, 02242, u PLDD výkony
02039, 02037, 02160, 02161, 15122 a 02242;
- další bonifikace za fyzický pobyt školence na pracovišti
v podobě zvýšení základní kapitační sazby o 3 Kč (PL), resp.
8 Kč (PLDD);
- bonifikace za návštěvní službu – pokud poskytovatel provede od 30 do 300 preventivních prohlídek na každý 1000
registrovaných pojištěnců ke dni 31. 12. 2020, navýší se mu
roční úhrada o 5000 Kč;
- u PLDD navýšení roční úhrady za účast na lékařských
pohotovostních službách o dalších 5000 Kč za rok, tj. na
45 000 Kč;
- u PLDD nebude VZP ČR uplatňovat regulaci za zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty;
- v dodatku jsou sjednány další podmínky, při jejichž splnění
nebude poskytovatel regulován za léky, zdravotnické prostředky, inkontinenční pomůcky (u PL) a vyžádanou péči –
při nepřekročení tzv. započitatelných nákladů na registrovaného pojištěnce (viz dodatek);
- výhodněji je vymezen způsob výpočtu 15% limitu pro uplatnění regulací – kromě úhrady za ZUM a ZULP bude od celkového objemu úhrady, ze kterého se počítá limit regulace ve
výši 15 %, odečtena také úhrada za výkony 01543 a úhrada za
položky na receptech v elektronické podobě.
Návrh dodatku obsahuje bonifikace nad rámec úhradové
vyhlášky, které činí návrh z hlediska úhrady výhodnějším
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2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)

Dodatek ve způsobu úhrady koresponduje s úhradovou vyhláškou, nad rámec vyhlášky umožňuje další navýšení úhrady:
- Pro PL i PLDD navýšení základní kapitační sazby (o 0,50–
2,50 Kč) na základě vyhodnocení komplexní finanční nákladovosti zdravotních služeb poskytnutých poskytovatelem registrovaným pojištěncům.
- Bonifikace za fyzický pobyt školence na pracovišti v podobě zvýšení základní kapitační sazby o 4 Kč (PL i PLDD).
- Pro PL i PLDD další bonifikace za výkon minimálně 10 lékařských pohotovostních služeb, a to jednorázovou roční
úhradu 2000 Kč pro poskytovatele s hodnotou koeficientu
K = 0,2 a 1000 Kč pro poskytovatele s hodnotou koeficientu
K = 0,1.
- U PLDD hrazeny se základní hodnotou bodu 1,20 Kč i výkony
02037, 02039, 02160, 02161 (dle vyhlášky 1,19 Kč).
- Pro PL i PLDD bonifikace ve výši 200 Kč/URČ za návštěvní službu a vykázání některého z výkonů nezahrnutého
do kapitační platby nejméně u 3 % a nejvýše u 30 % registrovaných pojištěnců.
- Pro PLDD bonifikace v podobě navýšení základní kapitační sazby o 1,50 Kč v případě, že poskytovatel provede
v roce 2020 preventivní prohlídku alespoň u 45 % pojištěnců ZPMV.
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Foto: Shutterstock.com

- Pro PL bonifikace za péči o chronické pacienty s hypertenzí (350 Kč), s diabetem (350 Kč) a s dyslipidemií
(350 Kč).
- Pro PLDD bonifikace za očkování dětí do 1 roku věku
(150 Kč).
- Pro PL i PLDD v dodatku obsaženy mechanismy navýšení
úhrady pro malé praxe a poskytovatele poskytující zdravotní služby v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb.
Návrh dodatku obsahuje bonifikace nad rámec úhradové
vyhlášky, které činí návrh z hlediska úhrady výhodnějším
nežli úhradová vyhláška. V tomto ohledu lze sjednání dodatku
doporučit. Podepsaný dodatek je třeba vrátit do ZPMV nejpozději
do 30. 11. 2020.

3. Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Dodatek ve způsobu úhrady koresponduje s úhradovou vyhláškou, nad rámec vyhlášky umožňuje další navýšení úhrady. Nutno
upozornit, že dodatek nad rámec běžného obsahu úhradového dodatku stanoví podmínky úhrady a pravidla vykazování, se kterými je
třeba se před podpisem dodatku seznámit. Speciálně upozorňujeme
na podmínku, že poskytovatel ztrácí v příslušném měsíci nárok
na úhradu kapitační platby, přeruší-li poskytování hrazených
služeb na dobu delší než 3 pracovní dny v měsíci bez zajištění
péče pro své pojištěnce v jiném dostupném zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele. Toto zajištění je poskytovatel povinen
průkazně doložit. Přerušení poskytování zdravotních služeb na dobu
delší než 3 pracovní dny je poskytovatel povinen písemně oznámit
OZP a dát na vědomí pojištěncům. Zastupováním není poskytování hrazených služeb přerušeno, a proto zastupující poskytovatel nemůže vykazovat zdravotní služby zahrnuté do kapitační
platby. Pokud tak učiní, OZP tuto péči neuhradí.
OZP nabízí bonifikace nad rámec úhradové vyhlášky podle
příloh č. 1 a 2 dodatku – za hodnocení nákladovosti, pro školicí
pracoviště, za provádění návštěvní služby, za provádění screeningu
kolorektálního karcinomu, za péči o chronické pacienty, za kvalitu
péče hodnocenou ošetřeným pojištěncem a sjednává se výkon za
poučení při odmítnutí očkování.
Odlišně od vyhlášky je u PL sjednávána bonifikace za provádění preventivních prohlídek – poskytovatel, který provedl
preventivní prohlídku v roce 2018 u nejméně 30 % registrovaných
pojištěnců, má nárok na navýšení základní kapitační sazby o 2,50 Kč
(úhradová vyhláška garantuje navýšení o 0,50 Kč a bonifikaci vztahuje k počtu preventivních prohlídek v roce 2020). Dodatek oproti
vyhlášce u PLDD nesjednává bonifikaci za provádění preventivních
prohlídek (ve vyhlášce navýšení ZKS o 0,50 Kč).
Pro PLDD je v dodatku sjednávána bonifikace za používání
antibiotik (penicilinů a aminopenicilinů) – navýšení základní
kapitační sazby o 2 Kč.

Pro PLDD se sjednává navýšení roční úhrady za účast na lékařských pohotovostních službách o dalších 5000 Kč za rok,
tj. na 45 000 Kč.
Návrh dodatku obsahuje ustanovení nad rámec úhradové
vyhlášky, která činí dodatek z hlediska úhrady výhodnějším
nežli úhradová vyhláška. V tomto ohledu lze sjednání dodatku
doporučit.

4. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Dodatek ve způsobu úhrady koresponduje s úhradovou vyhláškou, nad rámec vyhlášky umožňuje další navýšení úhrady.
– Dodatek umožňuje navýšení základní kapitační sazby
(ZKS) nad rámec úhradové vyhlášky – pro PL – nákladovost klientely, příprava nových PL, rychlotesty, pro
PLDD – nákladovost klientely, proočkovanost dětské populace, preventivní péče, příprava nových PLDD, rychlotesty. Každý poskytovatel v rámci individuálního dodatku
zjistí individuální výši kapitační sazby, kterou mu ČPZP na
základě vyhodnocení ČPZP stanovených kritérií nabídne.
– Pro PL je zakotvena další možná bonifikace na základě vyhodnocení sledování parametrů kvality péče o chronicky
nemocné pacienty s hypertenzí a diabetem.
– U PLDD hrazeny se základní hodnotou bodu 1,20 Kč i výkony 02037, 02039, 02160 a 02161 (dle vyhlášky 1,19 Kč).
Pro PLDD se nad rámec úhradové vyhlášky sjednává navýšení
roční úhrady za účast na lékařských pohotovostních službách
o dalších 5000 Kč za rok, tj. na 45 000 Kč.
Návrh dodatku obsahuje ustanovení nad rámec úhradové
vyhlášky, která činí dodatek z hlediska úhrady výhodnějším
nežli úhradová vyhláška. V tomto ohledu lze sjednání dodatku
doporučit.

Ambulantní specialisté
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Návrh dodatku VZP ČR odkazuje na úhradovou vyhlášku. Nad
rámec úhradové vyhlášky obsahuje dodatek upřesňující ustanovení
k hodnocení splnění bonifikačních podmínek.
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U poskytovatelů v odbornosti 108 (nefrologie) se v dodatku sjednávají podmínky úhrady výkonů provedených v souvislosti
s včasným zařazením na čekací listinu k transplantaci ledviny.
Pro poskytovatele v odbornosti 701, 702 nebo 704 nebo
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v odbornosti 404, 405 nebo 406 obsahuje dodatek nad rámec
úhradové vyhlášky ujednání o navýšení hodnoty PURO. V uvedených odbornostech došlo od 1. 1. 2016 k nápravě chyby v Seznamu
zdravotních výkonů, kdy výkony, které může vykonávat pouze lékař
L3 (se specializovanou způsobilostí), byly původně kalkulovány na
lékaře L1 (bez kmene) nebo L2 (s kmenem). Tato změna SZV (navýšení bodové hodnoty výkonů) však nebyla dosud promítnuta do
úhrad. V rámci dohodovacího řízení pro rok 2020 došlo k dohodě na
nápravě situace tak, že poskytovatelům ve výše uvedených odbornostech, kteří byli hrazeni v roce 2018 se skutečnou hodnotou bodu
pod 1,03 Kč, bude hodnota PURO pro rok 2020 navýšena. Mechanismus výpočtu navýšení PURO je uveden v úhradovém dodatku a je
v souladu s dohodou v dohodovacím řízení pro rok 2020. Poskytovatelům v uvedených odbornostech lze dodatek doporučit
k podpisu.
Dodatek sjednává vyšší hodnotu bodu při ošetření zahraničních pojištěnců 1,29 Kč (vyhláška 1,23 Kč).
Návrh úhradového dodatku VZP ČR pro rok 2020 není
méně výhodný nežli úhradová vyhláška, naopak, oproti úhradové vyhlášce přináší některé výhodnější podmínky, které
jsou uvedeny výše.
Podpis dodatku lze doporučit zejména těm poskytovatelům,
kterých se výše uvedené výhodnější podmínky týkají. Zejména se
jedná o poskytovatele v odbornosti 701, 702, 704, 404, 405, 406,
dále o poskytovatele, kteří ošetřují zahraniční pojištěnce, a poskytovatele v odbornosti 108, kteří chtějí sjednat VZP nabízené výkony prováděné v souvislosti s plánovanou transplantací ledvin. Bez
podpisu úhradového dodatku nebude možné tyto výhodnější úhradové podmínky na VZP ČR nárokovat. Podpis úhradového dodatku
lze doporučit i u těch poskytovatelů, kteří považují úhradovou vyhláškou nastavené úhradové podmínky za akceptovatelné. Naopak
poskytovatele s nízkými referenčními limity nebo neznámými
referenčními limity (noví poskytovatelé nebo poskytovatelé, kteří
převzali praxi a měly by být u nich použity referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů) je třeba upozornit, že podpis dodatku je
podpisem smlouvy a předpokládá se, že poskytovatel svým podpisem způsob stanovení celkové výše úhrady, včetně regulací, odsouhlasil. Podpis dodatku komplikuje soudní spory o navýšení úhrady
nad regulační limit. Uzavření dodatku by tedy měli zvážit zejména
ti poskytovatelé, kteří uvažují o soudním vymáhání navýšení úhrady nad neadekvátně nastavený regulační limit. Je třeba vždy zvažovat pravděpodobnost úspěchu v soudním sporu versus přínos
úhradového dodatku.

výslednou úhradu počtem unikátních pojištěnců ošetřených v roce
2018).
Nad rámec vyhlášky je v dodatku sjednávána vyšší hodnota bodu za zdravotní služby poskytnuté zahraničním pojištěncům 1,29 Kč (dle vyhlášky 1,23 Kč).
Upozorňujeme, že dodatek modifikuje negativní způsobem zohlednění nových výkonů v úhradě. Úhradová vyhláška předpokládá, že pokud poskytovatel nasmlouvá nové výkony a ty navýší průměrnou nákladovost vykázané péče, budou nové výkony uhrazeny
nad rámec limitu, včetně ZUM a ZULP, a to s plnou hodnotou bodu,
včetně navýšení hodnoty bodu při splnění podmínek stanovených
vyhláškou (diplom CŽV, ordinační doba atd.). Navržený dodatek
upravuje podmínky úhrady nových výkonů jinak, když stanoví, že
pojišťovna nárůst průměrné úhrady na URČ v důsledku nových výkonů případně zohlední v rámci celkového vyúčtování. V dodatku
je tedy sjednáno, že navýšení úhrady při nasmlouvání nových výkonů je ponecháno na uvážení zdravotní pojišťovny.
Návrh dodatku obsahuje ustanovení nad rámec úhradové
vyhlášky, která činí dodatek výhodnějším nežli úhradová vyhláška.
Výhodou dodatku je garance navýšení hodnoty PURO u těch poskytovatelů, kteří byli v roce 2018 hrazeni se skutečnou hodnotou
bodu pod 0,96 Kč. Tuto garanci úhradová vyhláška nedává. Pokud
si chce poskytovatel tyto výhodnější podmínky zajistit, lze podpis
dodatku doporučit. Podepsaný dodatek je třeba vrátit do ZPMV
nejpozději do 30. 11. 2020.

3. Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

OZP předložila dva typy dodatků – dodatek s regulací úhrady
(verze A-LIM 2020) a dodatek s výkonovým způsobem úhrady (verze A-VÚ 2020).
Verzi s výkonovým způsobem úhrady (A-VÚ 2020) lze doporučit k podpisu.
K dodatku s regulací (A-LIM 2020) je třeba upozornit, že
OZP v úhradovém vzorci nezohledňuje tzv. mimořádně nákladné pojištěnce.
Absence finančního zohlednění mimořádně nákladných pojištěnců může mít pro poskytovatele negativní dopad, resp. může znamenat, že poskytovatel obdrží dle dodatku nižší úhradu, nežli by
obdržel dle úhradové vyhlášky. Jedná se zejména o poskytovatele,
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Návrh dodatku ZPMV v principu odpovídá úhradové vyhlášce.
Nad rámec úhradové vyhlášky ZPMV v dodatku nabízí
všem ambulantním specialistům nav ýšení hodnoty PURO pro
rok 2020 o částku, která se vypočte podle vzorce uvedeného
v dodatku. Navýšení hodnoty PURO se dotkne těch poskytovatelů, kterým byla v roce 2018 ze strany ZPMV uhrazena vykázaná péče (výkony) se skutečnou hodnotou bodu pod 0,96 Kč.
U těchto poskytovatelů se za účelem výpočtu nové hodnoty PURO
v zásadě přepočítá úhrada za rok 2018 tak, že všechny vykázané a uznané body za rok 2018 vynásobí hodnotou bodu 0,96 Kč
a připočte hodnotu ZUM a ZULP za rok 2018 ve vykázané výši (korunové položky) a z takto stanovené fiktivní výsledné úhrady za rok
2018 vypočte novou hodnotu PURO pro rok 2020 (podělí fiktivní
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kteří v roce 2020 ošetří oproti roku 2018 vyšší počet mimořádně nákladných pojištěnců, resp. péče, kterou jim v roce 2020 poskytnou,
významně překročí náklady na péči o mimořádně nákladné pojištěnce v roce 2018.
Podstatným rozdílem oproti úhradové vyhlášce je i ustanovení
dodatku, podle kterého se regulace PURO neuplatní v případě, kdy
poskytovatel ošetřil v referenčním období 80 a méně pojištěnců. Ve
vyhlášce je naproti tomu zakotveno, že regulace PURO se neuplatní
v případě, kdy poskytovatel ošetří v referenčním nebo hodnoceném období 80 a méně pojištěnců. Pokud poskytovatel tento dodatek OZP podepíše a v roce 2020 ošetří 80 a méně pojištěnců,
bude úhrada zastropována prostřednictvím PURO, i když podle úhradové vyhlášky by byl hrazen výkonově bez regulace.
Nad rámec úhradové vyhlášky je v dodatku zakotvena bonifikace za pojištěnce s poruchou autistického spektra (200 Kč),
bonifikace za komplexní roční péči o polymorbidního pacienta v ambulanci internisty (500 Kč), bonifikace za péči o diabetika v ambulanci diabetologa v souvislosti s nasazením první
inzulinoterapie (1000 Kč), bonifikace za komplexní péči o pacienta se syndromem překryvu astmatu a CHOPN (ACOS)
(500 Kč), bonifikace za včasné zařazení pacienta na čekací listinu k transplantaci ledviny (dle přílohy k dodatku).
Dle dodatku nebudou uplatněny regulace za vyžádanou péči,
léky a zdravotnické prostředky u poskytovatelů, kteří během roku
2018 nebo 2020 ošetřili 120 a méně unikátních pojištěnců OZP
(výhodnější proti vyhlášce, která stanoví limit 100 a méně unikátních pojištěnců).
Oproti úhradové vyhlášce OZP v dodatku nesjednává regulace za překročení limitu na ZUM/ZULP pro poskytovatele, kteří
vykazují výkony uvedené v části A bodu 1 vyhlášky.
Na rozdíl od vyhlášky návrh dodatku stanoví, že regulace za
léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči budou uplatněny souhrnně za veškeré předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči bez odhledu na odbornost předepisujícího poskytovatele. Podle úhradové vyhlášky se
vypočtou regulační omezení pro každou odbornost zvlášť. Výhodnost obou variant musí posoudit každý poskytovatel individuálně.
Návrh dodatku stanoví jiný způsob limitace úhrady nežli
úhradová vyhláška. Finanční dopad dodatku může být pro některé poskytovatele horší nežli úhradová vyhláška.
Podpis dodatku nelze doporučit těm poskytovatelům, kteří
v roce 2020 ošetří 80 a méně pojištěnců OZP, protože by byli regulováni úhradovým vzorcem, i když vyhláška je z regulace vyjímá.
S podpisem dodatku lze vyčkat do doby, nežli bude možné finanční dopad dodatku posoudit. Právní úprava umožňuje úhradový dodatek uzavřít kdykoli v průběhu roku, podmínkou jeho účinnosti je
zveřejnění do konce roku 2020, které zajišťuje zdravotní pojišťovna.
Co se týče navýšení PURO poskytovatelům v odbornostech ORL nebo dermatologie (viz komentář k dodatku VZP
ČR), OZP písemně přislíbila, že navýšení PURO u těchto poskytovatelů provede v souladu s dohodou v dohodovacím řízení v rámci konečného vyúčtování roku 2020.

4. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Dodatek ČPZP v principu kopíruje úhradovou vyhlášku, včetně
výpočtu limitu úhrady.
Nad rámec úhradové vyhlášky je v dodatku garantována minimální hodnota bodu 1 Kč pro rok 2020. Konkrétně je
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sjednáno, že pokud v důsledku limitace úhrady regulačním
vzorcem (limitace prostřednictvím tzv. PURO) klesne u daného poskytovatele skutečná hodnota bodu v roce 2020 pod
1 Kč, ČPZP navýší úhradu tak, že všechny vykázané body
budou uhrazeny s hodnotou bodu 1 Kč. Toto ustanovení neznamená, že poskytovatel nemůže být hrazen s vyšší hodnotou
bodu než 1 Kč. Pokud vyjde při výpočtu výsledné úhrady skutečná hodnota bodu vyšší než 1 Kč, bude poskytovatel hrazen s touto
vyšší hodnotou bodu. Smyslem ujednání je garantovat poskytovateli tzv. minimální hodnotu bodu, tj. že se nemůže v důsledku
regulace regulačním vzorcem dostat na nižší hodnotu bodu než
1 Kč. Stejný princip byl uplatněn ze strany VZP ČR v roce 2019
(za roky 2018 a 2019).
Poskytovatelé v odbornosti 701 a 404 obdrží současně s dodatkem přípis, ve kterém ČPZP garantuje, že navýší
hodnotu PURO pro rok 2020 v souladu s dohodou učiněnou
v rámci dohodovacího řízení pro rok 2020. Viz komentář k této
problematice uvedený u dodatku VZP ČR. Přesný popis výpočtu
navýšení hodnoty PURO je uveden v průvodním přípisu ČPZP.
Návrh dodatku obsahuje ustanovení nad rámec úhradové
vyhlášky, které činí dodatek výhodnějším nežli úhradová vyhláška.
Výhodou dodatku je garance minimální hodnoty bodu 1 Kč.
Při podpisu dodatku má poskytovatel v roce 2020 zaručený výkonový způsob úhrady minimálně s hodnotou bodu 1 Kč. Tuto
garanci úhradová vyhláška nedává a poskytovatel se může v důsledku regulace tzv. PURO dostat pod skutečnou hodnotu bodu
1 Kč. Pro poskytovatele v odbornosti 701 a 404 je navíc garantováno dorovnání PURO, které bez podpisu dodatku patrně nebude realizováno. Pokud si chce poskytovatel tyto výhodnější podmínky zajistit, lze podpis dodatku doporučit. Současně je třeba
uvést, že podpis dodatku komplikuje soudní spory o navýšení
úhrady nad regulační limit. Uzavření dodatku by tedy měli zvážit zejména ti poskytovatelé, kteří uvažují o soudním vymáhání
navýšení úhrady nad hodnotu bodu 1 Kč, přičemž je třeba vždy
zvažovat pravděpodobnost úspěchu v soudním sporu versus přínos úhradového dodatku.
Odbornosti, které mají být dle úhradové vyhlášky hrazeny výkonově, by měly obdržet dodatek zakotvující výkonový
způsob úhrady.
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Celková úhrada za těhotné i netěhotné pojištěnky je ve vyhlášce i v dodatcích všech zdravotních pojišťoven, které jsme
hodnotili, limitována částkou vypočtenou podle úhradového
vzorce. S ohledem na četné dotazy je třeba vysvětlit, že přestože
vyhláška i jednotlivé dodatky uvádějí u těhotných tzv. balíčkové
ceny za jednotlivé trimestry, neznamená to, že péče o těhotné v roce 2020 bude hrazena separátně ve výši plateb za
jednotlivé trimestry. I úhrada péče o těhotné bude limitována regulačním vzorcem. Jinými slovy, poskytovatel obdrží
za péči o těhotné i netěhotné pojištěnky v roce 2020 maximálně
úhradu, která vyjde podle regulačního vzorce.
Problematické je, že dopad úhradového vzorce, který je zakotven jak ve vyhlášce, tak v dodatku, nelze předjímat. Poskytovatel má právo na to, aby před podpisem dodatku obdržel
všechny informace, které jsou nutné pro posouzení finančního
dopadu dodatku. Podpis dodatku komplikuje soudní spory o navýšení úhrady nad regulační limit. Uzavření dodatku by tedy
měli zvážit zejména ti poskytovatelé, kteří uvažují o soudním
vymáhání navýšení úhrady nad neadekvátně nastavený regulační limit. Je třeba vždy zvažovat pravděpodobnost úspěchu
v soudním sporu versus přínos úhradového dodatku. Úhradový
dodatek může být uzavřen kdykoli v průběhu roku 2020, přičemž podmínkou jeho účinnosti je jeho zveřejnění nejpozději
do 31. 12. 2020.

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Foto: Shutterstock.com

Návrh dodatku VZP ČR je v principu shodný s úhradovou
vyhláškou. Nad rámec úhradové vyhlášky jsou v dodatku sjednávány konkrétní podmínky pro uplatnění bonifikací (za ordinační dobu se považuje doba, po kterou je v ordinaci přítomen
lékař se specializovanou způsobilostí) a konkrétní podmínky
pro úhradu péče o těhotné. Při podpisu dodatku je třeba tyto
podmínky dodržet.
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Celková úhrada za těhotné i netěhotné pojištěnky je v dodatku, stejně jako ve vyhlášce limitována částkou vypočtenou podle
následujícího úhradového vzorce:
NPURO2018 x UOP2020 x (1,07 + F(t) + IGV + IUV) – EM2020
Rozdílně od vyhlášky jsou v dodatku upraveny následující
proměnné:
NPURO2018 – na rozdíl od vyhlášky se do průměrné úhrady na pojištěnce v roce 2018 nezahrnou ZULP použité v souvislosti s aplikací imunoglobulinu (Ig) G anti-D a v rámci
hrazeného očkování proti infekci HPV ve věku 13 a 14 let.
Tyto ZULP budou poskytovateli dle dodatku uhrazeny nad rámec limitu úhrady.
EM2020 – na rozdíl od vyhlášky se extramurální péče o těhotné (výkony, které vykáže neregistrující poskytovatel na těhotnou pojištěnku – jsou vyjmenovány v dodatku) odečte od
celkové úhrady maximálně ve výši 10 % celkové úhrady za
těhotné (ve vyhlášce 25 %). Toto ustanovení je výhodnější nežli
úhradová vyhláška.
Na rozdíl od vyhlášky se výkony 63411 a 63413 hradí neregistrujícímu poskytovateli s hodnotou bodu 1,08 Kč (dle
vyhlášky 0,50 Kč) a současně jsou odečteny z úhrady registrujícímu poskytovateli s hodnotou bodu 1,08 Kč (dle vyhlášky 0,50 Kč). Pro registrujícího poskytovatele má tato změna negativní dopad, i když omezený (extramurální péče o těhotné je
dle dodatku odečítána z celkové úhrady maximálně ve výši 10 %
vypočtené úhrady za těhotné podle trimestrů). Pro neregistrující poskytovatele, kteří provedou uvedené výkony, je toto ustanovení dodatku naopak výhodnější.
IUV (Index ultrazvukových vyšetření) – při výpočtu
hodnoty IUV se dle dodatku na rozdíl od vyhlášky zohledňují všechny vykázané výkony 32410, 32420 nebo 63415
u registrovaných těhotných, tj. i ty, které nebyly vyžádány
nebo provedeny registrujícím poskytovatelem. Současně se
navyšuje procentuální limit – viz níže. Dopad této změny
je třeba posoudit podle praxe a zkušenosti každého poskytovatele. Pokud jsou započítávány i vyšetření, která registrující poskytovatel neindikoval, nemůže poskytovatel hodnotu
IUV fakticky ovlivnit a musí počítat i s malusem až –0,04. Tato
změna oproti vyhlášce může mít na poskytovatele negativní
dopad.
Hodnota IUV se v dodatku stanoví následovně:
0,02 (bonus) do 30 % registrovaných těhotných pojištěnek s některým z vykázaných výkonů 32410, 32420
nebo 63415 (vyhláška do 20 %)
0,00 nad 30–50 % dtto (vyhláška nad 20–40 %)
– 0,02 (malus) nad 50 % do 70 % dtto (vyhláška nad 40 % do
60 %)
– 0,04 (malus) nad 70 % dtto (vyhláška nad 60 %)
Návrh dodatku obsahuje ustanovení, která jsou výhodnější nežli úhradová vyhláška, i ustanovení, která mohou
být méně výhodná (možný negativní dopad změny ve výpočtu
IUV). Přijatelnost dodatku, resp. jeho výhodnost proti úhradové
vyhlášce je na posouzení každého poskytovatele s ohledem na
strukturu jím poskytované péče.
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ÚHRADOVÉ DODATKY

2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)

Návrh dodatku ZPMV v principu odpovídá úhradové vyhlášce.
Celková úhrada je v dodatku, stejně jako ve vyhlášce limitována
částkou vypočtenou podle úhradového vzorce. Rozdílně od vyhlášky jsou v dodatku ZPMV upraveny následující proměnné úhradového vzorce:
NPURO2018 – na rozdíl od vyhlášky se do průměrné úhrady na
pojištěnce v roce 2018 nezahrnou ZULP použité v souvislosti
s aplikací imunoglobulinu (Ig) G anti-D a v rámci hrazeného
očkování proti infekci HPV ve věku 13 a 14 let. Tyto ZULP budou poskytovateli dle dodatku uhrazeny nad rámec limitu úhrady.
EM2020 – na rozdíl od vyhlášky se extramurální péče o těhotné
(výkony, které vykáže neregistrující poskytovatel na těhotnou pojištěnku – jsou vyjmenovány v dodatku) odečte od celkové úhrady
maximálně ve výši 15 % celkové úhrady za těhotné (ve vyhlášce
25 %). Toto ustanovení je výhodnější nežli úhradová vyhláška.
Na rozdíl od vyhlášky se výkony 63411 a 63413 hradí neregistrujícímu poskytovateli s hodnotou bodu 1,08 Kč (dle vyhlášky 0,50 Kč) a současně jsou odečteny z úhrady registrujícímu
poskytovateli s hodnotou bodu 1,08 Kč (dle vyhlášky 0,50 Kč). Pro
registrujícího poskytovatele má tato změna negativní dopad, i když
omezený (extramurální péče o těhotné je dle dodatku odečítána
z celkové úhrady maximálně ve výši 15 % vypočtené úhrady za těhotné podle trimestrů). Pro neregistrující poskytovatele, kteří provedou
uvedené výkony, je toto ustanovení dodatku naopak výhodnější.
Návrh dodatku obsahuje ustanovení, která jsou výhodnější nežli úhradová vyhláška. Návrh dodatku současně obsahuje
limitaci úhrady i ustanovení, která nad rámec vyhlášky stanoví konkrétní podmínky vykazování hrazených služeb, jejichž dodržování
bude podmínkou úhrady. Poskytovatelům doporučujeme se s těmito podmínkami pečlivě seznámit.
Podepsaný dodatek je třeba vrátit do ZPMV nejpozději do
30. 11. 2020.

3. Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

OZP předložila dva typy dodatků – dodatek s regulací úhrady
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(verze GYN-LIM 2020) a dodatek s výkonovým způsobem úhrady
(verze GYN-VÚ 2020).
Verzi s výkonovým způsobem úhrady lze doporučit
k podpisu.
Verze s limitací úhrady regulačním vzorcem odpovídá
v principu a ve způsobu limitace úhrady úhradové vyhlášce.
Doporučujeme věnovat pozornost příloze č. 1, kde je uvedena Metodika – Organizace péče o těhotnou pojištěnku, která je
nedílnou součástí dodatku.
Nad rámec vyhlášky OZP v dodatku nabízí bonifikaci za
kvalitu péče hodnocenou ošetřeným pojištěncem.
Návrh dodatku je srovnatelný s úhradovou vyhláškou
a kromě bonifikace za kvalitu péče hodnocenou ošetřeným
pojištěncem, jejíž finanční dopad nelze ani odhadovat, nepřináší oproti vyhlášce žádnou výhodu.
Nad rámec vyhlášky je v dodatku v článku II odst. 17 zakotven příslib, že v individuálních případech zvláštního
zřetele hodných může OZP uznat námitky poskytovatele
a úhradu navýšit nad sjednaný limit, nicméně nejedná se o závazek OZP k navýšení úhrady, nýbrž o příslib, že se OZP bude
žádostí poskytovatele o navýšení úhrady zabývat. Kritéria, na
základě kterých bude OZP žádosti posuzovat, bohužel nejsou
známa.

4. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Návrh dodatku ČPZP v principu odpovídá úhradové vyhlášce.
Celková úhrada je v dodatku, stejně jako ve vyhlášce limitována částkou vypočtenou podle úhradového vzorce (vysvětlení
k regulaci viz výše). Rozdílně od vyhlášky jsou v dodatku upraveny následující proměnné úhradového vzorce:
EM2020 – na rozdíl od vyhlášky se výkony 63411 a 63413
hradí neregistrujícímu poskytovateli s hodnotou bodu
1,08 Kč nebo vyšší při nároku na bonifikaci (dle vyhlášky
0,50 Kč) a současně jsou odečteny z úhrady registrujícímu poskytovateli jako extramurální péče s hodnotou bodu
1,08 Kč nebo vyšší při nároku na bonifikaci (dle vyhlášky
0,50 Kč) jako extramurální péče. Tato změna oproti vyhlášce má
negativní dopad pro registrující poskytovatele. Pro neregistrující poskytovatele, kteří provedou uvedené výkony, je toto ustanovení dodatku naopak výhodnější.
ČPZP v dodatku nad rámec vyhlášky sjednává možnost navýšení limitu úhrady vypočtené podle úhradového
vzorce, pokud poskytovatel prokáže vyšší náklady na ZUM
nebo ZULP způsobené změnou výše nebo způsobu úhrady
ZUM/ZULP nebo změnou struktury pojištěnců.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat obsahu dodatku, kde
jsou nad rámec vyhlášky specifikovány podmínky úhrady zdravotních služeb poskytovaných těhotným pojištěnkám podle jednotlivých trimestrů. Zde doporučujeme poskytovatelům, aby se
s těmito podmínkami důkladně seznámili.
Návrh dodatku je de facto totožný s textem úhradové
vyhlášky, s tím, že obsahuje ustanovení, které může být pro
registrujícího poskytovatele nepříznivé (navýšení hodnoty
bodu pro extramurální péči oproti vyhlášce).
Mgr. MUDr. Dagmar Záleská
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Odpovědnost neatestovaného lékaře
Lékař bez atestace také odpovídá za odborné pochybení, zvláště přecení-li
své schopnosti a samostatně řeší případy, které by měl konzultovat.
V poslední době se poměrně často stávají případy, kdy mladý lékař bez atestace, někdy i bez základního
kmene, přecení své odborné znalosti a schopnosti a rozhodne se samostatně řešit takové situace, v nichž
by měl raději vyhledat radu a pomoc zkušenějšího, pokud možno atestovaného kolegy, který nad ním
vykonává odborný dozor (v případě lékařů bez základního kmene) nebo odborný dohled (v případě lékařů
absolventů základního kmene).

U některých lékařů se vžila představa,
že lékař, který nemá specializovanou způsobilost nebo dokonce není ani absolventem
základního kmene a je na pracovišti pouze
„školencem“, nenese za svá případná chybná
rozhodnutí, která měla za následek úmrtí
nebo újmu na zdraví, žádnou odpovědnost.
Není tomu tak, naopak, tuto odpovědnost
každý lékař má, i když je třeba jeho díl odpovědnosti hodnotit diferencovaně i s ohledem
na délku praxe a kvalifikaci.

„Dětská nemoc“ mladých odborníků
– příliš velká suverenita

Nejčastější případ, který bývá ze strany soudů nejvíce kriticky hodnocen, se
týká lékařů v přípravě bez atestace, kdy
mladý lékař suverénně rozhodl o dalším
postupu, a ač měl možnost poradit se
a konzultovat případ se zkušenějším kolegou, neučinil tak, protože byl přesvědčen,
že je to zbytečné a že je schopen rozhodnout
o dalším postupu samostatně. Když se posléze ukáže, že postup, o kterém rozhodl, byl
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chybný a vedl k újmě na zdraví nebo úmrtí
pacienta, těžko pak může mladý lékař tvrdit,
že nenese žádnou odpovědnost, protože je
školencem v přípravě a nemá ještě atestaci.
Tato obhajoba v situacích, kdy lékař přecenil
své schopnosti, a ač mohl případ konzultovat,
tak neučinil, nemůže být úspěšná.
Z psychologického hlediska tuto situaci
dobře znám i u právnických profesí. Začínající
advokátní koncipient nebo právní čekatel v justici bývá někdy přesvědčen o své neomylnosti
a o tom, že je způsobilý rozhodovat a právně
posuzovat i složité případy na vysoké odborné úrovni. Teprve praxe mu ukáže, že tomu
tak není a že je třeba získávat zkušenosti, učit
se a radit se zkušenějšími kolegy, jinak nadělá
spoustu odborných chyb. Často s úsměvem pozorujeme, jak 25letý začínající advokátní koncipient je naprostý suverén, zatímco třicetiletý
advokát (tentýž člověk) je již velmi opatrný ve
všem, co činí, a raději se poradí se zkušenějšími
kolegy. Domnívám se, že při výkonu lékařského
povolání je tomu často podobně.
V situaci, kdy lékař bez specializované
způsobilosti, ač má možnost konzultovat případ s tím, kdo nad ním vykonává odborný
dozor nebo odborný dohled, sám suverénně rozhodne a ukáže se, že rozhodl odborně chybně, přičemž tato chyba měla fatální
následky, nepochybně ponese za toto své
jednání plnou odpovědnost. Měl a mohl věc
konzultovat, měl a mohl se poradit, čímž by
do jisté míry přenesl odpovědnost na lékaře,
který nad ním vykonává odborný dozor nebo
odborný dohled, nebo by se vyvaroval odborného pochybení.

Lékař školenec může odmítnout
to, nač nestačí, a měl by upozornit
zaměstnavatele, nemá-li zajištěn
odborný dozor nebo dohled

Může se stát, že atestovaný lékař vykonávající odborný dohled nebo odborný dozor

svěří školenci činnosti, které přesahují rámec
jeho dovedností a schopností. V takovém případě je třeba, aby na to školenec atestovaného
lékaře upozornil a nepouštěl se do činností,
kde by cítil nedostatek schopností, a aby vždy
vyžadoval radu a odborné vedení od zkušenějšího kolegy v situacích, kdy si není jist,
zda postupuje správně. Je zcela legitimní,
když se neatestovaný lékař ohradí, že toto
ještě není schopen sám vykonat, a požádá
dohlížejícího lékaře o radu a pomoc i tam,
kde ho pověřil tím, aby konal samostatně.
Naprosto chápu, že u invazivních výkonů,
které zasahují do tělesné integrity člověka,
se školenec musí naučit tyto výkony provádět
a jednou je musí provádět poprvé. V případě
nejistoty by si však měl vyžádat přinejmenším asistenci zkušeného lékaře, který ho při
takovém výkonu povede.
Samotný manuální nezdar, kdy ve zlomku
vteřiny lékař udělá chybný pohyb a má to
nepříznivé následky pro pacienta, nemusí být
ještě hodnocen jako chybný odborný postup
nebo jako nedbalost. Často je taková situace
hodnocena jako přípustné riziko příslušného
výkonu, pokud jej lékař prováděl s náležitou
opatrností a pokud se buď svévolně nepustil
do něčeho, co by ještě konat neměl, nebo nebyl pověřen činností, která mu v dané etapě
jeho specializované přípravy ještě nenáležela.
Mladý lékař by tedy měl dokázat odmítnout samostatně rozhodovat a konat za situace, kdy si není jist správností postupu,
a má vždy právo vyžádat si radu a pomoc
lékaře, který nad ním vykonává odborný
dozor nebo odborný dohled.
Lékař, jenž dosud neabsolvoval základní
kmen, by měl pracovat pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí,
který mu bude k dispozici do patnácti minut
a který s ním bude přítomen v prostorách
zdravotnického zařízení. Nestačí tedy odborný dozor „na dálku“, je třeba, aby s tímto
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lékařem byl ve službě přítomen atestovaný
lékař. Pokud by lékař absolvent bez základního kmene zjistil, že je vypsán do služby úplně
samostatně a nemá určen odborný dozor lékaře se specializovanou způsobilostí, který
bude přítomen ve zdravotnickém zařízení,
měl by podle zákoníku práce upozornit
nadřízeného na porušení zákona. Zákon
č. 95/2004 Sb., v platném znění, stanoví, že
v těchto případech musí být ten, kdo vykonává
odborný dozor, přítomen ve zdravotnickém
zařízení. Lékař, jenž je absolventem základního kmene, by měl mít vždy jasno, který
lékař nad ním vykonává odborný dohled, na
jaké telefonní číslo se ho dovolá, neboť komunikačně dostupný musí být takový lékař
okamžitě a měl by mít jistotu, že dohlížející
atestovaný lékař je způsobilý se nejpozději
do 30 minut dostavit na místo a poskytnout
radu a pomoc. Pokud tomu tak není, měl
by rovněž prokazatelně, tedy nejlépe písemně, upozornit nadřízeného na tuto
skutečnost, tedy že je porušen zákon.
Jaké činnosti může vykonávat lékař s odbornou, ale nikoli specializovanou způsobilostí, tedy lékař absolvent, byť není ještě
absolventem základního kmene, stanoví vyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru
na základě odborné způsobilosti. Zákon
však současně umožňuje, aby lékař, který je
jeho školitelem, stanovil i další činnosti v této
vyhlášce neuvedené, jež s ohledem na dosavadní praxi a zkušenosti může neatestovaný
lékař vykonávat, byť jde o činnosti nad rámec
uvedené vyhlášky č. 280/2018 Sb.

Odpovědnost dohlížejícího
lékaře není neomezená

Lékaři ve funkci školitelů a lékaři vykonávající odborný dohled a odborný dozor nad
neatestovanými lékaři by však měli dobře
zvažovat, jaké činnosti nad rámec vyhlášky
č. 280/2018 Sb. dovolí ještě lékaři školenci
vykonávat. Zejména lze doporučit, aby pokud lékař bez atestace pracuje na centrálním
příjmu nebo jiném úseku, kde se rozhoduje
o přijetí či nepřijetí pacienta do nemocnice,
rozhodne o tom, že pacient nebude přijat
k hospitalizaci, a pošle ho domů, dříve než
toto rozhodnutí učiní, konzultoval raději
případ s lékařem, který nad ním vykonává
odborný dozor nebo odborný dohled. Nejvíce
trestních kauz u mladých lékařů nastává právě v situaci, kdy mladý lékař poměrně suverénně, ale zcela nesprávně posoudí zdravotní
stav pacienta a rozhodne, že hospitalizace
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není nutná, aniž případ konzultuje s lékařem
vykonávajícím nad ním odborný dozor nebo
odborný dohled, ač jej konzultovat mohl. Lékař vykonávající odborný dohled nebo
odborný dozor nemůže nést odpovědnost
za rozhodnutí, které mladý lékař učinil
bez jeho vědomí. Lze však doporučit, aby si
raději vyhradil konzultaci případů, kdy mladý
lékař chce rozhodnout o tom, že pacienta
k hospitalizaci nepřijme a odešle ho domů.
To platí zejména v případech, kdy pacient je
přivezen zdravotnickou záchrannou službou
do nemocnice, kde mladý lékař rozhoduje
o jeho přijetí. V těchto případech rozhodnout
o nepřijetí a odeslat pacienta domů je
poměrně závažným rozhodnutím, které
by měl potvrdit atestovaný lékař.
Atestovaný lékař vykonávající odborný dohled nebo odborný dozor nad školencem nikdy nemůže nést odpovědnost
za odborné pochybení, kterému nemohl
zabránit. Tvrzení, že dohlížející lékař
nese za školence plnou odpovědnost a odpovídá za jeho případné chyby, je zcela nesprávné. Atestovaný lékař odpovídá za svá
vlastní odborná pochybení, případně za
to, že dal mladému lékaři chybné pokyny
a rady nebo že nad ním zanedbal odborný
dohled nebo odborný dozor, případně ho
pověřil činnostmi, kterými ho pověřit
neměl. Jakousi paušální obecnou odpovědnost za případné pochybení mladého
lékaře však rozhodně nemá a mít nemůže.

Některá rozhodnutí soudů v případě
neatestovaných mladých lékařů

Případem lékaře, který neměl ještě ani
rok praxe, se zabýval i Ústavní soud, a to za
situace, kdy uznal, že lékař byl v poměrně těžké pozici, s ohledem na situaci na pracovišti
i případ, který řešil. Přesto však odmítl jeho
ústavní stížnost proti uložení podmíněného
trestu. V rozhodnutí Ústavní soud mimo jiné
uvedl, že: „Možnost rozpoznat úskalí zažitého
systému, případně v krátké době po nástupu
do práce dosáhnout jeho změny, je však pro
čerstvého absolventa lékaře velmi omezená,
ne-li vyloučená.“ Ústavní soud připustil, že
situace, v jaké se čerstvý absolvent lékařské
fakulty – školenec – ocitl, byla velmi složitá.
Připustil rovněž, že v případech, kdy zdravotničtí pracovníci v dobré víře poskytují
zdravotní péči s úmyslem zlepšit zdraví či
přímo zachránit životy pacientů, nelze tuto
činnost v žádném případě kriminalizovat. Ani
v posuzovaném případě nešlo o situaci, kdy by
zdravotničtí pracovníci měli úmysl pacientovi
ublížit. Jádrem trestní věci však bylo, zda po-

stupovali v souladu se současnými poznatky
lékařské vědy a profesními standardy a zda
dostáli obecné povinnosti nezanedbat hrozící
nebezpečí. Ústavní soud uvedl, že pokud je
málo profesionální a nejasné vedení mladých
lékařů, kteří vedle soustavného prohlubování teoretických znalostí získávají praktické
dovednosti pod vedením zkušených kolegů
v přímém kontaktu s pacienty, systémový
problém, mělo by se zavedení standardů
zpřesňujících postavení a kompetence školenců ve zdravotnictví věnovat zvýšené úsilí
a nepodcenit ani dostatečnou administrativní
dokumentaci s tím spojenou. Ústavní soud
konstatoval, že v posuzovaném případě bylo
prostředí pro start profesní kariéry, jak je vytvořilo vedení příslušného oddělení z hlediska
hrozící právní odpovědnosti začínajícího lékaře bez specializované způsobilosti, značně
rizikové. Přes tyto skutečnosti však Ústavní
soud odmítl jeho ústavní stížnost a ponechal
v platnosti podmíněný trest odnětí svobody,
byť podstatně mírnější než ten, jenž byl uložen atestovanému lékaři se specializovanou
způsobilostí, který byl rovněž na pracovišti
s tímto lékařem přítomen a který byl odsouzen k trestu přísnějšímu.
V jiném případě se k otázce právní odpovědnosti mladých lékařů bez specializované způsobilosti poměrně výstižně vyjádřil krajský soud: „Jakkoli je třeba hodnotit
odpovědnost za odborný postup lékaře diferencovaně, podle stupně dosažené odbornosti, nelze a priori vylučovat ani odpovědnost
čerstvého absolventa lékařské fakulty, jedná-li
se o pochybení, k jehož rozpoznání je dostatečně odborně erudován, i bez dosažení vyšších
stupňů odbornosti.“ Opačný přístup by podle
krajského soudu „ad absurdum znamenal, že
neatestovaný lékař by nemohl být potrestán ani
za neošetření tepenného krvácení obinadlem.“
… „Není-li neatestovaný lékař s to přiměřeně
reagovat, je samozřejmostí přivolat dohlížejícího atestovaného lékaře.“
Když jsem osobně ve funkci obhájce položil znalci, který kriticky posuzoval postup klienta, jenž se dopustil odborného pochybení,
otázku, zda je možno mu toto pochybení klást
za vinu za situace, kdy ještě neměl ani rok
praxe, znalec jednoznačně a kategoricky odpověděl jednou větou: „Je přece doktor, ne?!“
Ano, je nepochybné, že soudy budou
posuzovat diferencovaně odpovědnost
začínajícího neatestovaného lékaře, ale
ten se těžko zprostí odpovědnosti za situace, kdy měl a mohl přivolat zkušenějšího
kolegu a neučinil tak, ač tak učinit měl
a mohl. Jinou záležitostí je situace, kdy se
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mladý lékař řídil pokyny atestovaného lékaře,
který nad ním vykonával odborný dohled,
a ukázalo se, že tyto pokyny byly chybné.
Osobně zastávám stanovisko, že v takovém
případě, nejde-li o zcela zjevné porušení jasného odborného postupu, by lékař školenec
odpovědnost nést neměl. Přesto v případě,
který končil u Ústavního soudu, byla uznána
i odpovědnost mladého neatestovaného lékaře necelý rok po promoci za chybný postup,
byť starší atestovaný lékař byl souběžně s ním
za stejné pochybení potrestán přísněji.
Dalším případem je situace, kdy atestovaný lékař svěřil neatestovanému mladému
lékaři činnosti, které mu v dané fázi specializované přípravy ještě svěřovat neměl, a mladý
lékař při jejich výkonu pochybil. Zde bude
posouzení odpovědnosti velmi citlivé a bude
záležet především na expertním znaleckém
zhodnocení celého případu, přičemž víme,
že závěry znaleckých posudků jsou v těchto
případech zpravidla hodně subjektivní. Soud
bude patrně požadovat v takovém případě stanovisko znalců k otázce, zda šlo o nesprávné
odborné rozhodnutí, pokud atestovaný lékař
svěřil mladému lékaři danou činnost, a dále

stanovisko, zda tuto činnost měl a mohl mladý
lékař sám dobře zvládnout, nebo zda v jeho
případě šlo o přípustné riziko, za které ho
nelze činit odpovědným, zejména s ohledem
na jeho dosavadní kvalifikaci a praxi.

Nenechat se vmanipulovat
do porušování zákona

Při současné nepříznivé personální situaci v nemocnicích může nastat i případ,
kdy službu na oddělení vykonává samostatně
lékař bez základního kmene a nemá zajištěn
odborný dozor lékaře přítomného ve zdravotnickém zařízení. Obdobná situace může
nastat, pokud službu sice vykonává absolvent
základního kmene, ale nemá zajištěn odborný
dohled na telefonu s možností atestovaného
lékaře dostavit se na pracoviště do 30 minut.
Lékař bez atestace slouží tedy v podstatě úplně sám, bez jakéhokoli odborného
dohledu, ač to zákon nepřipouští. Zde
bude velmi významné, zda službu konající mladý lékař bez atestace upozornil či
neupozornil zaměstnavatele na porušení
zákona při rozpisu služeb a na skutečnost, že
v rozporu se zákonem nemá zajištěn odborný

dohled, případně jde-li o lékaře bez základního kmene, odborný dozor. Pokud lékař na
tuto skutečnost nadřízeného prokazatelně
upozornil, těžko mu klást za vinu, že sloužil
a rozhodoval samostatně. Pokud se dopustí
odborného pochybení, bude nutno expertně posoudit, zda jde skutečně o takovou
chybu, jaké se ani absolvent lékařské fakulty dopustit nesmí. Toto posuzování bude
velmi citlivé a může být i velmi subjektivní.
Odpovědnost vedoucího lékaře, případně
jiného vedoucího pracovníka, který takto
vypsal služby a nepamatoval na zajištění
odborného dohledu, případně odborného
dozoru, v případě, že z důvodu nepřítomnosti atestovaného lékaře a neexistence
odborného dohledu a odborného dozoru
došlo k újmě na zdraví nebo úmrtí pacienta, bude pak zřejmě jednoznačná.
Proto by se vedoucí lékaři a primáři neměli nechat vmanipulovat do situace, kdy
s ohledem na nepříznivý personální stav
takovou situaci na svém oddělení nebo na
svém pracovišti připustí.
JUDr. Jan Mach, advokát
ředitel právní kanceláře ČLK

Inzerce

HLEDÁME
GYNEKOLOGA!
Pro naše kliniky v Praze
a Přelouči hledáme lékaře
gynekology. Kromě dobrého
finančního ohodnocení nabízíme práci v moderně vybavených
ambulancích, méně administrativy,
řadu klasických zaměstnaneckých benefitů a hlavně podmínky přizpůsobené
vašim individuálním potřebám.

Kontakt

32

|

E kariera@euc.cz N 800 400 100 A www.karieraveuc.cz

zaměstnanci v naší péči
TEMPUS MEDICORUM

/ BŘEZEN 2020

PRÁVNÍ PORADNA

Vy se ptáte, právník odpovídá

Řízení o omezení svéprávnosti

Pracuji jako praktický lékař a obrátila
se na mě dcera mé registrované pacientky
s žádostí o zdravotnickou dokumentaci
a o posouzení zdravotního stavu pacientky.
Ve své žádosti uvedla, že navrhuje omezení
svéprávnosti maminky a zprávu potřebuje
pro soud. Moje pacientka však o ničem neví.
Dcera pacientky nemá její souhlas s vydáním zdravotnické dokumentace. Dcera
však uvádí, že dokumentaci musí doložit
soudu, jinak soud řízení zastaví. Pacientka
dala souhlas s nahlížením dokumentace
a pořizováním kopií dokumentace synovi,
nikoli dceři. Mohu předat zdravotnickou
dokumentaci dceři pacientky bez jejího
souhlasu? Neporuším tak mlčenlivost? A co
když se bude jednat o pacientku, která zakázala předávání informací dceři? A jak to
bude, pokud nebude v dokumentaci určen
nikdo z příbuzných jako osoba oprávněná
nahlížet?
Dcera vaší pacientky zřejmě navrhuje omezení svéprávnosti své maminky, a soud jí tedy
uložil, aby ke svému návrhu doložila zprávu
o zdravotním stavu maminky a vyjádření lékaře
k důvodům, pro něž má být svéprávnost omezena. Dcera pravděpodobně zprávu opravdu
potřebuje pro soudní řízení.
Předání zdravotnické dokumentace, nahlížení do ní, pořizování kopií či opisů upravuje
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
v platném znění. V souladu s ustanovením § 65
odst. 1 tohoto zákona do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem
nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie
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a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta;
b) osoby určené pacientem, zákonným
zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba;
c) osoby blízké zemřelému pacientovi, pokud tento nevyslovil za života zákaz.
Vaše pacientka však neurčila dceru jako
osobu oprávněnou k pořizování opisů či
výpisů ze zdravotnické dokumentace ani
k nahlížení do dokumentace. Naopak jako
oprávněnou osobu určila syna.
V tuto chvíli je pacientka prozatím plně
svéprávná, stále rozhoduje o svých právech.
Předání zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacientky by tedy bylo porušením povinné
mlčenlivosti. Oprávněnou osobou je navíc určen
syn. O zdravotnickou dokumentaci tedy může
požádat v našem případě syn.
K tomu, abyste dceři mohl předat kopii
zdravotnické dokumentace, bude nezbytný
souhlas pacientky. Tento může být udělen nejen u vás v ordinaci, ale i formou plné moci,
opatřené ověřeným podpisem.

Rodina volá ZZS, pacient nic nechce

Opakovaně se nám stává, že někdo
volá na linku 155 a požaduje ošetření rodinného příslušníka. Volá například manželka a chce, abychom přijeli, že jejímu
manželovi není dobře, týden ho bolí záda,
měl by se léčit a měli bychom ho odvézt do
nemocnice. Operátorka zdravotnického
operačního střediska přijme hovor a ptá
se na potíže manžela, ten však v pozadí
hovoru opakuje, že naše ošetření nechce,
ať rozhodně nejezdíme, on se stejně ošetřit nenechá. Manželka na ošetření trvá.
Můžeme pacienta ošetřit, když to nechce
a odmítá? Máme povinnost poslechnout
přání rodiny? Musí operátorka vyslat
výjezdovou skupinu na místo události,
když pacient nic nechce a předem říká,
že ošetření odmítne?
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, mohou být zdravotní
služby poskytovány pouze se svobodným,
informovaným souhlasem pacienta. Z dotazu
předpokládám, že se jednalo o zletilého svéprávného pacienta, rodinní příslušníci nemají
právo nařizovat pacientovi, jakou péči má
podstoupit. Odmítá-li pacient nějaký výkon či

zdravotní péči jako celek, potvrdí to podpisem
negativního reversu (ustanovení § 34 odst. 4
citovaného zákona o zdravotních službách).
Pacient sám rozhoduje o tom, zda a jak bude
léčen, rodina mu nemůže léčbu nařídit. Rodina také nemůže nařídit zdravotníkům, jak
mají vůči pacientovi postupovat.
Výjimkou z této situace je poskytnutí péče
bez souhlasu, když pacient sice péči odmítá,
ale jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí
neodkladné péče a zároveň tento zdravotní
stav neumožňuje, aby pacient péči odmítl.
Jak vyplývá z ustanovení § 38 odst. 1 a odst. 3
zákona o zdravotních službách, tam, kde
zdravotní stav ovlivňuje i stav vědomí pacienta, a to tak, že pacient nemůže pochopit
závažnost svého stavu, jeho rozumové a volní
vlastnosti jsou negativně ovlivněny zdravotním stavem. Zároveň zdravotní stav vyžaduje
neodkladnou péči, bez jejíhož poskytnutí by
došlo k ohrožení života či k vážnému ohrožení
zdraví tohoto pacienta. Při splnění obou podmínek můžeme poskytnout péči bez souhlasu.
Ve vámi popisovaném případě však z hovoru na tísňovou linku nic takového nevyplývá. Pacient sám uvádí, že odmítá vyšetření,
nic nepožaduje a do nemocnice nepojede.
Z forenzních důvodů bych doporučila hovořit
přímo s pacientem, znovu se pacienta v hovoru zeptat, zda opravdu nic nepožaduje. Dále
bych doporučila směrovat otázky i na potíže
pacienta, abychom vyloučili život ohrožující
stavy. Několik dotazů by nám mělo ozřejmit
i stav vědomí. Operátorky ZOS jsou na tento
typ dotazů školeny a jsou zvyklé posuzovat
závažnost stavu pacienta na základě informací z místa události. Při každém přijetí výzvy
musí operátorka určit stupeň naléhavosti,
tedy určit závažnost stavu pacienta.
Pokud během hovoru ověříme, že je pacient plně při vědomí, orientovaný, chápe svůj
zdravotní stav a rozhodl se odmítnout péči,
bylo by naprosto zbytečné vysílat na místo
události výjezdovou skupinu, pacient by péči
odmítl nepochybně i výjezdové skupině ZZS.
Závěrem bych doporučila ještě pečlivé
poučení pacienta o tom, že může kdykoliv při
zhoršení stavu znovu volat linku 155 a bude
ošetřen. Je vhodné i doporučit návštěvu
všeobecného praktického lékaře v nejbližší
následující pracovní den.
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, právnička
právní kancelář ČLK
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Česká lékařská komora
vyhlašuje uměleckou soutěž
MEDICORUM

NADĚJE

V MEDICÍNĚ

Předmětem soutěže je výtvarné/vizuální znázornění „NADĚJE
V MEDICÍNĚ“ prostřednictvím jakékoliv umělecké techniky – tedy
malby, grafiky, plastiky, fotografie atp. Výběrová komise bude
složena z lékařů a umělců.

Vítězné dílo bude zobrazeno na obálce stejnojmenné monografie, kterou ČLK vydá
na konci roku 2020.
Všechny návrhy budou uveřejněny v barevné příloze této knihy a budou vystaveny v rámci 10. ročníku
konference Etika a komunikace v medicíně s podtitulem „NADĚJE V MEDICÍNĚ“.
Třem nejlepším náleží finanční odměna:
1. místo
20 000 Kč
2. místo
10 000 Kč
3. místo
5 000 Kč
Vítězné návrhy budou dlouhodobě vystaveny v sídle České lékařské komory, ostatní díla budou vydražena
a celý zisk bude použit na podporu organizace nebo instituce, která významně přispívá k naději pacientů se
závažným onemocněním. O konkrétním určení prostředků budou hlasovat přímo účastníci soutěže.
Návrhy doručte osobně nebo poštou nejpozději do 30. 6. 2020 na adresu:
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA
„NADĚJE V MEDICÍNĚ“
Lékařská 5 150 00 Praha 5
Pro bližší informace je možné kontaktovat předsedu výběrové komise:
prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
e-mail: ptacek@neuro.cz
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NAPSALI JSTE

Nemáme stavovskou hrdost a čest

Jako lékař pracuji každodenně již od roku 1985, takže už jsem za ta léta přece jen jakési zkušenosti
se zdravotnictvím v letech budování socialismu i kapitalismu nasbíral. Celé ty dlouhé roky se vede
stále stejná debata o přiměřenosti ocenění práce lékaře.

Za doby socialismu jsme byli pracující
inteligencí, která má být každodenně a celoživotně vděčná dělnické a rolnické třídě, že
nás nechala za své peníze vystudovat, a vlastně
jsme jen svou prací spláceli svůj dluh. Po sametové revoluci jsme si radostně „utáhli opasky“, protože jsme fandili společenským změnám, a v práci i mimo ni se nadšeně vzdělávali,
abychom v zájmu našich pacientů zvládli
celou „západní i východní medicínu“, která se
k nám konečně v technologiích i v produktech
farmaceutického průmyslu dostala.
Po procitnutí z růžového snu jsme, porovnávajíce se s jinými středostavovskými profesemi (právníci, soudci atd.), v polovině 90. let
několikrát bezzubě stávkovali, vždy s příslibem
mocných, že se na věc podívají a zjednají nápravu. Nikdy se tak nestalo, vždy to převálcovaly
jiné události.
Mezitím se zavedl systém zdravotnictví
a zdravotního pojištění, tehdy jako provizorní
s tím, že se bude upravovat a kultivovat. V tomto
systému se stanovila tehdy i cena práce v bodech.
A nutno po letech konstatovat, že na rozdíl od
jiných profesí jsme prostě doplatili na svoji stavovskou slušnost, na kterou si politici postupně
zvykli, začali ji považovat za slabost a podle toho
s naším stavem jednají až do dnešní doby.
Další protestní akce, které v následujících letech vzplanuly vždy, když už se to nedalo vydržet,
nakonec vyšly naprázdno kvůli nejednotnosti
lékařského stavu nebo přinesly dílčí úspěch ve
formě jen částečně naplněných slibů, k nimž
se už pak další politická garnitura neznala – viz
např. do dneška nenaplněné memorandum,
kterým byl ukončen protest „Děkujeme, odcházíme“ – bez toho, že by tito politici pocítili
sílu protestu našeho stavu při nesplnění slibů,
ke kterým se sami za stát zavázali.
Ano, musíme si poctivě říci, že jako lékaři
nemáme stavovskou hrdost a čest, bojíme se
každý jednotlivě o své drobky, které občas přece
jen spadnou ze stolu mocných, a jsme tak snadno
manipulovatelnou profesní skupinou. Jsme také
každý z titulu své profese velkým individualistou,
prostě proto, že jsme tak formováni naší profesí
vyžadující velkou osobní zodpovědnost. Takové
individuality je těžké spojit do „úderného stáda“.
A proto jsme tam, kde jsme.
Jedno je jisté – cena práce lékaře je po
30 letech demokratického vývoje ve srovnání
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se západními zeměmi, ke kterým se oprávněně
kulturně-historicky hlásíme, ostudně nízká,
a obávám se, jak tak sleduji realitu a měnící se
ministry zdravotnictví, premiéry a prezidenty,
že se nikdo z odpovědných politiků nenajde,
aby tento ostudný stav změnil. Chybí odvaha,
znalosti, informace, dobrá vůle. Za všechna ta
léta máme jen dostatek politického marketingu
a kalkulu, rozdmýchávání závisti a zášti veřejnosti proti zdravotníkům pomocí nejrůznějších
dezinformací a polopravd, máme dostatek nejrůznějších dojmů a rad a nekonečných slibů.
A postupně pracujeme v zájmu pacientů
čím dále více a rychleji, abychom nahradili ty
chybějící a z nejrůznějších důvodů odcházející…
Bude tedy asi opravdu muset dojít až k té
hluboké personální krizi, na kterou upozorňuje
ve všemožných debatách prezident lékařské
komory Kubek už minimálně 10–12 let a byl za
to vždy zesměšňován, označován za „odboráře“,
nebo mu bylo vyhrožováno trestním oznámením za šíření poplašné zprávy. A vrcholem absurdity je, že je dnes prezident Kubek osočován
rádoby insidery zdravotnictví, že on sám neudělal ty minulé roky nic proti této nastupující krizi.
Základní potíž je v tom, že samostatně pracujícího lékaře lze z maturanta při jeho plném
nasazení „vyprodukovat“ nejdříve za 10–15
let (to studijní a pracovní nasazení je jen těžko
srovnatelné s jinými profesemi – a nejen v Německu a Rakousku už to dobře vědí).
Budiž připsáno ke cti současného ministra
Vojtěcha, že si to uvědomuje a že tuto skutečnost opakovaně deklaroval a nezdravotnickou
veřejnost s tímto faktem seznámil. V nastupující
personální krizi už ale nepomohou žádné marketingové ani jiné podobné akce.
Pan ministr není v lehké situaci, ale to ani my
zdravotníci jsme nikdy nebyli a nejsme, a navíc
zanedlouho po celoživotní práci v tom našem
zdravotnictví se do něho blížíme jako pacienti…
Chceme-li tedy něco změnit a záleží-li nám
na fungujícím českém zdravotnictví, platí trojí:
1. Je nutné urychleně zatraktivnit profesi
zdravotníka mimo jiné i tím, že ji konečně po
letech umístíme podle společenského žebříčku i na finanční žebříček profesí na podobné
místo, jaké má v okolních západních zemích,
protože tam už po letech nepřerušeného demokratického vývoje všichni dobře vědí, proč
tuto profesi mají tak vysoko. Čím dříve se to

zásadně a skokově stane, tím lépe. Dosáhneme
tímto zásadním opatřením toho, že „jít na medicínu“ bude znovu prestižní záležitostí pro
ty nejlepší studenty, kteří budou mít vyhlídku
nejen vysoce zodpovědné denní a noční dřiny,
ale i společensky oceňované a skvěle finančně
zabezpečené profese.
I při splnění tohoto předpokladu to stejně
nebude jednoduché, protože konkurence lukrativních profesí s mnohem vyváženější work-life
balance je dnes velmi vysoká. A všichni závistivci
mohou v klidu „dát své děti na medicínu“…
2. Pacienty je nutné postupnými kroky vychovat k větší zdravotní gramotnosti a osobní
zodpovědnosti za vlastní zdraví, včetně finanční
motivace. Je nutné je názornou formou seznamovat s finanční náročností všech diagnostických a léčebných postupů, abychom si všichni
znovu uvědomili „cenu zdraví“ a že „platím si
pojištění“ k uzdravení často prostě nestačí, protože medicína zdaleka nebývá vždy a za všech
okolností vítězná…
3. Ideální až idealistická vize – systém švédského stolu českého zdravotnictví je nutno postupně změnit, ale pokud se tak nestalo hned po
revoluci, dnes je k tomu třeba konsenzu všech
politických sil, protože pro jednu stranu je to
politická sebevražda. V opačném případě lze
zavírat oči, problémy našeho zdravotnictví bagatelizovat, i nadále zesměšňovat prezidenta ČLK,
který na ta mimořádně nepopulární a voličsky
neatraktivní témata našeho zdravotnictví upozorňuje ze znalostí věcí naprosto přesně. Jen tak
mimochodem – neumím si např. představit, že
by byly podobným způsobem jako u nás oponenty znevažovány ve veřejných sdělovacích
prostředcích názory, sdělení a námitky prezidenta rakouské nebo německé lékařské komory. Jsou to vážené persony, kterým je pozorně
nasloucháno, protože vždy vědí, o čem mluví,
a jsou to volení reprezentanti váženého stavu.
Kéž by se i nám podařilo nastolit takové
poměry!
Systém „po nás potopa“ může fungovat dost
dlouho.
Společenské, ekonomické i přírodní zákonitosti lze relativně dlouhou dobu ignorovat. Jen
se pak nedivme, že o to hlubší budou důsledky
tohoto našeho dlouhodobě nerozumného počínání, které se již začínají projevovat…
MUDr. Jaroslav Píštěk
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NAPSALI JSTE

Máme se bránit eutanázii?

Lékařská profese se naštěstí těší ve společnosti po staletí velké úctě nejen proto, že ulevuje od
bolestí, ale hlavně pro důvěru v lékaře samotného, že se pokusí najít to nejlepší, co by pacientovi
ulevilo. Zcela logicky proto mnohé napadne, jestli právě oblast utrpení před smrtí není oblastí, kde,
když již selhala konvenční léčba, by měl lékař využít na žádost pacienta i eutanázie.
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tě i přes svou vůli za každou cenu, na druhou stranu obhajovat dnes nutnost
eutanázie nezvladatelnými potížemi je,
vzhledem k široké paletě velmi účinných
léčiv, neobhajitelné. Sami lékaři jsou
mnohdy překvapeni, kolik lidí mělo být
podle jejich odhadů po smrti, ale žijí dál.
V době, kdy se po dlouhá desetiletí politické strany nejsou schopny dohodnout
na nutné důchodové reformě, by byla
eutanázie pro mnohé vítaným prostředkem, jak snížit výdaje na stále stárnoucí
populaci. Většina nemocných tím ztratí
mnohdy svou jedinou jistotu, že lékař pro
ně vždy udělá to nejlepší, co může, protože,
co si budeme nalhávat, ono by se s úmrtím
některých pacientů ulevilo i nám zdravotníkům, a pokud i zdravotníci budou
mít možnost pacienta zabít, bude pro ně
velké pokušení si práci zjednodušovat. Za
to, že se dnes těšíme tak vyspělé úrovni
medicíny, vděčíme právě našim předchůdcům, kteří se v boji s nemocí nezastavili
a léčili i to, kde neměli de facto naději na
úspěch. Díky tomu však dnes již léčíme diagnózy, které dříve bývaly rozsudkem smrti.
Ani nemocný člověk však umřít nechce,
jen je často opuštěn, bojí se budoucnosti,
je nedostatečně léčen od bolesti apod.,
což rozhodně není neřešitelné. V lidském
srdci je základním pudem silná touha žít,
což bylo vidět u vězňů v koncentračních
táborech, kde by bylo pro většinu jednodušší se nechat zastřelit třeba napadením nějakého strážného, ale přesto to
neudělali, ačkoliv jejich utrpení bylo nepopsatelné. Jsou určitě lidé, kteří o eutanázii upřímně stojí, i když věřím, že těch
skutečně niterně přesvědčených je minimum. Zákon je však jedna věc, realita
zcela jiná. Během své lékařské praxe jsem
mezi příbuznými pacientů poznal tolik
slizkých hyen, že již dnes mohu s naprostou jistotou tvrdit, že zavedením eutanázie
dostanou prostředek, jak se zbavit časově,
a zejména psychicky náročné péče o své
blízké a zrychleně se dostat k majetku

svých otců, babiček apod. Starý, bezmocný člověk je často velmi lehce manipulovatelný, takže i když by vše posuzovala
nějaká komise, většina bezmocných beztak podepíše cokoli, co mu blízcí poradí,
či kam ho dokonce natlačí. A tuto většinu, která o eutanázii sama neuvažuje, je
třeba chránit. Něco mezi neexistuje.
Ať už v parlamentu zákon o eutanázii dopadne jakkoli, neměli bychom v této diskusi hlavně přehlédnout důvod poptávky
po eutanázii. Zde si totiž musíme jako společnost přiznat, že v péči o neperspektivní
pacienty máme hodně co dohánět, a snažit
se to urychleně zlepšit. Ono NEZABIJEŠ
bude stále platné, ať to světský zákon
dovolí, či nikoli. Pokud zabije nemoc, je
to smutné, ale nejsme pány života. Běda
však, když smrt přijde cílenou lékařskou
dopomocí. I my se totiž za pár let staneme neperspektivními pacienty. Snažme
se proto, právě jako lékaři, eutanázii všemožně zabránit.
MUDr. PhDr. Lukáš Revenda

Vedoucí lékař

ATB centra při OLM

Požadujeme:
n min. 6 let praxe v oboru, specializaci v oboru
Lékařská mikrobiologie či Infekční lékařství
Nabízíme:
zázemí perspektivní nemocnice, špičkově
vybavené pracoviště, motivující mzdové
ohodnocení, podporu dalšího rozvoje
n zaměstnanecké benefity (cafeteria systém)
n

Bližší informace včetně mzdového ohodnocení
při osobním pohovoru.
Kontakt:
Mgr. Daniel Veselý
oddělení lidských zdrojů
Tel.: 321 756 616
E-mail: daniel.vesely@nemocnicekolin.cz
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Od předchozích dob má však naše
tu výhodu, že již zná účinné prostředky,
jak obtíže účinně tlumit, a hlavně historickou, ale i současnou zkušenost, kam
lze dojít, když si lékař dovolí ignorovat
ono známé NEZABIJEŠ. Jestli ze soucitu
nebo jiných důvodů, není již podstatné.
Legislativní návrhy sice argumentují tím,
že by eutanázie měla být zpřístupněna až
po souhlasu určitých komisí těžce nemocným, nevyléčitelným, trpícím pacientům,
kteří o to opakovaně požádají, avšak řekněme si na rovinu, jaká je asi právní odpovědnost pacientů, kteří jsou mnohdy dementní, pod opiáty, těžkými depresemi
apod.? Vždyť už jen např. negativní revers
zdravého, natož třeba lehce opilého člověka
je velmi jednoduše právně zpochybnitelný.
Pokud hodnotu člověka začneme uznávat,
pouze je-li člověk výdělečný, zdravý a inteligentní, potom se o svůj život začněme
obávat velmi vážně všichni. Není náhodné,
že první skupinou v nacistickém programu
eutanázie byli lidé mentálně a tělesně postižení, které však velmi brzy následovaly
další skupiny lidí. Ačkoli dnešní legislativní návrhy zatím hovoří o usmrcování lidí s těžkou, nevyléčitelnou nemocí,
nenechme se oklamat, že zůstane pouze
u této skupiny, stačí se podívat do ciziny.
Přijde generace lidí, kteří budou tvrdit,
že je proti lidskosti, když se nepovolí zabíjet lidi s tou či onou diagnózou. Právě
ti, kteří dnes usilují o legalizaci eutanázie, budou možná zabiti již touto novou
generací, která bez otázek uzná, že jejich
život není hodný života, a oni přece nejlépe vědí, co je pro ně „nejlepší“. Na to,
jak velký posun myšlení lze učinit během
ani ne 20 let, se stačí podívat do zemí
Beneluxu, kde neustále přibývají nové
diagnózy, které už jsou na hony vzdálené
od představy kandidáta na eutanázii jakožto pacienta v terminálním stadiu bolestivé, somatické, nevyléčitelné nemoci.
Vůbec nejsem zastáncem toho, aby pacient, který chce umřít, byl držen při živo-

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

MUDR. MICHAELA KMENTOVÁ ■ HLEDÁME LÉKAŘE
Kolegové, hledám lékaře do ordinace u nás v Benátkách nad Jizerou.
■ Nejlépe od května 2020 pondělí, středa, čtvrtek, pátek a jeden den v týdnu ještě
do malého domova seniorů – tedy od května v podstatě plný úvazek. Pondělí a domov seniorů možný již nyní.
■ Důvodem je rodičovská a resp. mateřská. Atestace nebo kmen výhodou, akreditaci mám. Sestra zná a výborně organizuje objednávání a chod ordinace, program
PC Doktor, CRP, FOB, INR, glykHb, močový analyzátor, EKG. Celkově přátelský kolektiv.
■ Kontakt: tel. 776 252 848, mikmentova@centrum.cz. Můžeme si domluvit schůzku,
můžete se podívat k nám do ordinace nebo do DD. Vše je na domluvě... Pokud Vás to
přímo neoslovilo, dejte prosím vědět dalším.

ZP MV ČR – PŘIJME REVIZNÍ
LÉKAŘE

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
přijme revizní lékaře pro lokality: Brno, Ostrava nebo Olomouc. ■ Pracovní náplň:
kontrolní a revizní činnost, realizace fyzických revizí, posuzování vykázaných zdravotních služeb, posuzování oprávněnosti
výkonů. ■ Požadujeme: absolvování
lékařské fakulty a specializovanou způsobilost MZ ČR v klinickém oboru a obecnou
znalost legislativního rámce poskytování
zdravotních služeb. ■ Nabízíme: stabilní zaměstnání v největší zaměstnanecké
zdravotní pojišťovně v ČR, pracovní poměr
na plný (37,5 hodin týdně)nebo zkrácený
pracovní úvazek (min. 22,5 hodin týdně),
pružnou pracovní dobu, volné víkendy,
bez nočních směn, zajímavé finanční
ohodnocení, možnost vzdělávání prostřednictvím IPVZ, 5 týdnů dovolené, 5 sick
days, stravenky v hodnotě 120,- Kč/den,
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

dohody. Vhodné i pro důchodce. Prac.
úvazek vždy dohodou. ■ Nabízíme: Možnost přidělení služebního bytu či zajištění
ubytování. Podpora vzdělávání. Benefity-např.:Příspěvek na stravování, dovolenou,
penzijní přip., 5 týdnů dov., 3 dny sick days.
■ V případě zájmu kontaktujte personální odd. - pí Prchalová, tel. 266 010 106,
e-mail: prchalova.o@poliklinikaprosek.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.

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

PREDIKO, S.R.O. ■ HLEDÁME LÉKAŘE UZ SPECIALISTU
Centrum prenatální diagnostiky a lékařské genetiky ve Zlíně přijme
do svého kolektivu lékaře UZ specialistu, s certifikátem FMF, i na zkrácený úvazek.
■ Bližší informace podá paní Eva Loucká, loucka@prediko.cz.

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ
NEMOCNICE – PEDOPSYCHIATRIE

DPN VELKÁ BÍTEŠ

Hledáme lékaře/lékařku na lůžkové odd.
■ Úvazek 0,6-1. Rozsah úvazku dle domluvy, vstřícný a profesionální přístup,
nadstandardní finanční ohodnocení.
■ Kontakt: reditel@dpn-velkabites.cz

...............................................
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA PREŠOV

PRIJMEME LEKÁROV

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

NEJEN DALŠÍ INZERÁTY NAJDETE NA:
WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

HLEDÁME:
Lékaře/ky v přípravě na atestaci pro naše
oddělení
ortopedie
onkologie/interní medicína
NABÍZÍME:
+ ubytování zdarma
+ ﬂexibilní pracovní doba –
např. 3 dny na klinice a 4 dny volna
+ možnost jazykových kurzů
+ uznání přípravy na atestaci:
1 rok interní medicína
1 rok ortopedie
+ atraktivní platové podmínky

Nutná
„německá
aprobace“
(p

ovolení k vy
konávání
lékařské čin
nosti na úz
emí
Německa)

POLIKLINIKA PROSEK A.S.

PŘIJMEME LÉKAŘE

Poliklinika Prosek a.s., Praha 9 přijme lékaře do ambulance v oboru: REHABILITACE
a ORTOPEDIE. ■ Požadujeme specializovanou způsob. ■ Nástup ihned či dle

KONTAKT:
KONTAKT:

KLINIK BAVARIA Freyung

hledá pro svá oddělení

✖ LÉKAŘ CHIRURG S ATESTACÍ L3
✖ LÉKAŘ PSYCHIATR L1-L3
✖ LÉKAŘ RADIOLOG L1-L3
Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory, ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!

TEMPUS MEDICORUM

Ivana Hlinková
personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585
e-mail: ivana.hlinkova@nemocnicesokolov.cz
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Solla 19/20
94078 Freyung

info@bavaria-klinik.de
www.bavaria-klinik.de

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

62/20 Mimořádná konference ČLK: Koronavirus –
hrozba současnosti – OBSAZENO
Datum: 11. 3. 2020, 13.00–17.00 hod.
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Poplatek: 800 Kč člen ČLK, 1500 Kč ostatní
Odborný garant: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
22/20 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 12. 3. 2020
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA,
ÚPMD Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak,
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence
na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na oddělení
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých
případech. Kurz bude veden formou workshopu.
23/20 Digitální demence
Přínosy, a především rizika moderních technologií. Společenské dopady aneb jiná generace, též navazující nutné
změny ve výuce mediků a v práci lékařů
Datum: čtvrtek 12. 3. 2020 16.30–18.00
Místo konání: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka odborného programu: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
• Human enhancement.
• Tělesné i duševní vylepšování lidí. Historické ohlédnutí
a proměny ideálu krásy.
• Rizika pro osobní identity i pro kohezi společnosti (ztráta
pestrosti, zvýhodnění „krásných“ lidí na trhu práce, propad těch, kteří nechtějí nebo si nemohou dovolit zákroky
estetické chirurgie).
24/20 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 14. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Lektor: Jan Přeučil
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený
projev. Kurz je úzce zaměřen na otázku správných řečnických dovedností a návyků.
25/20 Pediatrie – donošený novorozenec
Datum: 14. 3. 2020
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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.).
26/20 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambulantního specialisty
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., RDG oddělení, Nemocnice Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je
zaměřen na problematiku MRI vyšetření v každodenní
praxi. Bude se zabývat jak možnostmi a technikami MRI
vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření, tak
bude především zaměřen na nejrůznější patologické stavy,
kde je MRI přínosem v diagnostickém postupu.
28/20 Estetická chirurgie
Datum: 21. 3. 2020
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Estetická chirurgie současnosti.
MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.
• Miniinvazivní výkony v obličeji.
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
• Browlift, fatgrafting obličeje.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Blefaroplastika, operační technika, komplikace.
• Facelifting.
• Rinoplastika.
• Liposukce, druhy, komplikace.
• Augmentace, modelace, redukce prsů.
29/20 Lékaři bez stresu
Datum: 21. 3. 2020
Místo: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Cena zahrnuje veškeré materiály pro osobní studium.
Účastníci navíc obdrží voucher na 1 hodinu individuálního koučování zcela zdarma.
Odborný garant: MUDr. Pavla Mendlová
Workshop pro maximálně 12 účastníků.
Věděli jste, že 83 % českých lékařů se podle studie ČLK
cítí ohroženo vyhořením a 34 % již dokonce vykazuje jeho
střední až těžké příznaky? Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii,
komunikační schopnosti a přináší dokonce somatické obtíže.
Ovlivňuje nejen naši práci, ale i soukromí.
Co máme dělat pro to, aby nás medicína bavila i po letech?
Co můžeme udělat pro sebe, abychom mohli ještě lépe pomáhat našim pacientům? Jak vypadá mapa štěstí? Prakticky
zaměřený workshop nabídne účastníkům inspiraci, jak čelit
syndromu vyhoření, a to na příkladech ze zahraničí i z jiných
oborů. Dostanete prostor dopřát si chvíli k zastavení a k sebereflexi. V bezpečném prostředí malé skupinky účastníků si
můžete přímo vyzkoušet různé techniky pro podporu osobní
odolnosti vůči stresu. Každý bude mít následně možnost
rozebrat a doladit svoji konkrétní mapu štěstí na osobním
koučovacím sezení.
3/20 Trendy v onkologii II
Datum: úterý 24. 3. 2020, 13.30–18.35 hod.
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prim. MUDr. Leona Koubková,
MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
2/20 Trendy v hematologii
Datum: 26. 3. 2020, 13.30–18.40 hod.
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
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
Endokrinologického ústavu, Národní 8, 116 94 Praha 1
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
• Tyreopatie dospělých a dětí v ordinaci praktického lékaře.
MUDr. Tereza Grimmichová, Ph.D.
• Endokrinologie v kostce – kazuistiky.
doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.
• Hyperandrogenní stavy.
MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D.
• Primární hyperparatyreóza a diferenciální diagnostika
hyperkalcemie.
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
• Obezita v ordinaci praktického lékaře.
RNDr. Michala Vosátková
• Laboratorní vyšetření v endokrinologii – praktické aspekty.
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
• Genetika v endokrinologii – přínos pro praxi.
31/20 Je ve zdravotnictví místo pro pocit štěstí, nebo
práce v něm je důvodem k šílenství?
Datum: čtvrtek 9. 4. 2020, 16.30–18.00 hod.
Místo konání: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka odborného programu: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Co to je štěstí a proč vznikla věda o štěstí, kde ho hledat? Jak
o něm přemýšleli filozofové a jak současní odborníci? O breviářích i moderních knihách rad a doporučení s dovětkem, co
si lze z nich vzít k srdci. O volbě profese a o nespokojenosti:
v roli zdravotníka. Proč není důvod k šílenství, ale ke změně
vlastních postojů.
32/20 Očkování u dětí
Datum konání: 18. 4. 2020
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Délka konání: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
MUDr. Hana Cabrnochová, Ph.D.
• Očkování nedonošených dětí.
• Novinky v očkování, aktuální situace.
27/20 Přednemocniční péče
Datum: 18. 4. 2020, 9–15 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Petr Kolouch, MBA, prim. MUDr.
Ondřej Franěk
Přednášející: ZZS HMP
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 tra-
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dičních 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 stavy naší populace.
Z koše budou taženy žetony astmatu, alergické rýmy, potravinové i lékové alergie, ale i ekzému a kopřivek. Mělo by dojít jak
na moderní diagnostiku, tak i léčbu alergie, včetně té biologické.
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: 800 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.
57/20 Mindfulness výcvik pro lékaře
Praktický 8týdenní program zaměřený na zklidnění mysli,
redukci stresu a více spokojenosti v životě.
Datum: pondělí 27. 4.; 4. 5.; 11. 5.; 18. 5.; 25. 5.; 1. 6.; 8. 6.; 15. 6.
2020 – vždy od 16.00 do 18.00 hod.

Počet míst: maximálně 15 osob ve skupině
Místo: ČLK, Praha 5, Lékařská 2
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: za každou lekci 2 kredity, účastníci obdrží
souhrnný doklad
Účastnický poplatek: 2600 Kč
Lektorka: Ing. Marcela Roflíková MBA, s praxí v ČR ve vedení
tohoto programu od roku 2015
Český mindfulness institut
Celosvětově standardizovaný formát mindfulness výcviku.
• 8 dvouhodinových setkání v 8 týdnech.
• Skripta a audio nahrávky pro podporu domácí praxe.
Věděli jste, že mindfulness můžete rozvíjet i u svého oblíbeného
šálku kávy? V ordinaci. Uprostřed chaosu běžného dne. A tím
přispívat ke své větší životní spokojenosti.
Co vás ve výcviku čeká?
• Lépe pochopíte fungování své mysli.
• Naučíte se, jak žít více v přítomnosti. (Podle výzkumů je to něco mezi 20–50 % času, kdy jsme ve
svých životech přítomni, tj. vědomi si toho, co právě
děláme, jak se u toho cítíme, ten zbytek žijeme
v určité fikci, plánujeme „co by kdyby“ nebo se obracíme
stále do minulosti. Ale naše životy se dějí právě teď.)
• Naučíte se odpojovat některé svoje autopilotní reakce, nereagovat na všechno hned.
• Objevíte zdroje laskavosti k sobě i k druhým.
• Naučíte se být všímavější ke svému okolí, lépe vycházet
s druhými.
• Budete sdílet svoje zkušenosti s ostatními účastníky výcviku, čímž se budete inspirovat a zároveň můžete inspirovat
ostatní.
Mezi jednotlivými lekcemi si budete provádět tzv. formální a neformální cvičení doma, v práci, zkrátka ve svém životě.
55/20 Právní seminář ČLK
Právní problematika ve zdravotnictví z pohledu ústavního
soudce a právníků ČLK.
Datum: 14. 5. 2020, 9.30–16.00 hod.

Místo: Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00
Praha 3-Žižkov
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč člen ČLK, 3500 Kč ostatní
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.
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

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Duben–červen 2020 , 17.00 hodin, Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31
6. DUBNA 2020
Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK
a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

HENERŮV VEČER

K jubileu prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc.
Koordinátor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
1. Růžička E.: Představení jubilantky (10 min.)
2. Příhodová I.: Alternující hemiplegie dětského věku
– od klinického obrazu ke genetické příčině (15 min.)
3. Dušek P.: Wilsonova nemoc z pohledu neurologa
(15 min.)
4. Šonka K.: Centrální hypersomnie. Současný pohled
a česká stopa (15 min.)
Diskuse: 40 min.

INTERNÍ KLINIKA 2. LF UK a FNM
Koordinátor: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
1. Kopecká E., Piťha J.: Kikuchiho-Fujimotova choroba
(12 min.)
2. Krollová P., Tuháčková M., Štechová K.: Autoimunitní diabetes jako komplikace moderní onkologické
terapie (12 min.)
3. Wasserbauer M., Keil R.: Trestuhodná příčina sebepoškození gastrointestinálního traktu (12 min.)
4. Hoskovcová L., Beránek A., Piťhová P.: Kazuistiky
z podiatrické ambulance (12 min.)
5. Hoffmann P., Horáčková M.: Nefrologická léčba
srdečního selhání (12 min.)
Diskuse: 40 min.

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Koordinátor: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

1. Trč T.: Úvod (5 min.)
2. Schejbalová A.: Mezioborová spolupráce při terapii
neurogenních onemocnění (5 min)
3. Kraus J.: Dětská mozková obrna (DMO) z pohledu neurologa (10 min)
4. Schejbalová A.: Dětská mozková obrna z pohledu ortopeda (10 min)
5. Schejbalová A.: Neurogenní onemocnění kromě DMO
a možnosti terapie (10 min)
6. Smetana P.: Morbus Charcot-Marie-Tooth (10 min.)
7. Trč T.: Závěr (5 min.)
Diskuse: 40 min.

1. Žák A.: Historie IV. interní kliniky (8 min.)
2. Brůha R.: Vývoj léčby virových hepatitid a dalších
chronických jaterních chorob (12 min.)
3. Krechler T.: Diagnostika a léčba onemocnění pankreatu (12 min.)
4. Novotný A.: Pokroky v léčbě nespecifických střevních
zánětů (12 min.)
5. Žák A.: Pokroky v diagnostice a léčbě dyslipidemií
(12 min.)
6. Novák F.: Postavení nutriční podpory v dnešní medicíně (12 min.)
Diskuse: 40 min.

3. DUBNA 2020

4. KVĚTNA 2020
Přednáškový večer interní kliniky 1. LF UK a ÚVN
Přednosta: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

18. KVĚTNA 2020
Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK
a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

20. DUBNA 2020
Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě
Přednosta: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

PLACÁKŮV VEČER

POLÁKŮV VEČER

VELIKONOCE

TRAPLŮV VEČER

Aktuální problémy péče o novorozence
Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
		
1. Feyereisl J.: Úvodní slovo (5 min.)
2. Straňák Z.: Aktuální problémy péče o novorozence
(10 min.)
3. Berka I.: Současné možnosti diagnostiky novorozenecké sepse (9 min.)
4. Korček P.: Neonatální a dlouhodobá morbidita u monochoriálních dvojčat (9 min.)
5. Š aňáková P.: Implementace vývojové péče na novorozeneckém oddělení (9 min.)
6. Korček P.: Postavení denzitometrie v diagnostice osteopatie nedonošených (9 min.)
7. Staníčková Z.: Psychosociální podpora rodičů perinatálně ohrožených novorozenců (9 min.)
Diskuse: 40 min.
27. DUBNA 2020
Přednáškový večer I. interní kliniky 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

TEMPUS MEDICORUM

Civilizační choroby – výzvy interní medicíny
v 21. století
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Zavoral. Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
1. Zavoral M.: Úvodní slovo (2 min.)
2. Malý M.: Je ateroskleróza zánětlivým onemocněním?
(10 min.)
3. Daněk J.: Hs-troponin u pacientů se stabilní ICHS
(12 min.)
4. Hříbek P.: Hepatocelulární karcinom. Update 2020
(12 min.)
5. Drbalová K.: Syndrom mnohočetné endokrinní neoplazie (MEN 1) – kazuistika (7 min.)
6. Solař S.: Pacient se syndromem krátkého střeva – domácí
parenterální výživa, kazuistika (10 min.)
7. Bunganič B.: Diagnostika karcinomu pankreatu (12 min.)
Diskuse: 40 min.

Současné možnosti multidisciplinárního přístupu
u komplikací v chirurgii
Koordinátor: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
1. Gürlich R.: Úvod. Multidisciplinární přístup k chirurgické komplikaci – standard současnosti? (5 min.)
2. Oliverius M., Hajer J.: Poranění biliárního stromu –
problém stále aktuální (10 min.)
3. Šubrt Z., Fejfarová K.: Intraabdominální kolekce
a abscesy – možnosti multidisciplinárního a miniinvazivního přístupu (10 min.)
4. Bafrnec J., Rokošný S., Baláž P.: Poranění cévního
systému nejen v traumatologii (10 min.)
5. Gojda J., Havlůj L.: Fyzická zdatnost jako determinanta
pooperačních komplikací a možnosti jejího ovlivnění
(10 min.)
Diskuse: 40 min.

1. ČERVNA 2020
Přednáškový večer Ústavu hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

4. KABRHELŮV VEČER

Prevence v medicíně, nebo preventivní medicína?
Koordinátor: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda
1. Tuček M.: Zahájení (10 min.)
2. Becko V.: Medicína založená na důkazech: od Roberta
Kocha po Austina Bradforda Hilla (15 min.)
3. Králíková E.: Nové formy užívání nikotinu a fenomén
kuřáctví (15 min.)
4. Schlenker A.: Možnosti eliminace lokální svalové zátěže jako rizikového faktoru a vybraných prací (15 min.)
5. Tuček M.: Úmrtí související s prací a možnosti prevence (15 min.)
Diskuse: 40 min.

11. KVĚTNA 2020
Přednáškový večer Kliniky dětské a dospělé ortopedie
a traumatologie 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

25. KVĚTNA 2020
Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity.

SMETANŮV VEČER

PRUSÍKŮV VEČER

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
předseda

Ortopedická léčba neurogenního postižení pohybového aparátu

/ BŘEZEN 2020

Večer věnovaný 75. výročí založení IV. interní kliniky

39

TEMPUS

MEDICORUM

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.

Inzerce

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

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Hledám posilu do zavedené ord. neurologie s EEG, vč. sester, v Praze-Vršovicích poliklinika u ČD nádr. Požadavek:
specializace neurologie. Individ. nastavení ord. dnů, zázemí, při úvazku 1,00 = 90 tis. Kč + možnost většího výdělku.
Kontakt: 601 304 484, hr@clinetrap.cz
Zavedená pražská psychiatrická ambulance přijme do
svého týmu psychiatra či lékaře v přípravě se jménem
v oboru psychiatrie. Možnost celého či částečného úvazku.
Výhodné platové podmínky a možné benefity. Těší se na vás
tým spolupracujících lékařů a podpůrný personál. Kontakt:
psordinace@gmail.com
Přijmu do interní ambulance v Brně lékaře na částečný
i plný úvazek, velmi nadstandardní finanční ohodnocení.
Vhodné pro absolventy, důchodce, MD i pro ty, kteří chtějí
více peněz, než je v nemocnici. Nástup dle dohody. Kontakt:
778 493 740, be.ma@centrum.cz
Urgentně hledám alergologa – imunologa na částečný úvazek do alergologické ordinace v Praze 9, nadstandardní odměna, podíl na výsledcích, odměny, přátelský a milý kolektiv.
Kontakt: 775 283 513, ctibor.dostal@icloud.com
Do našeho týmu OFTEX v Nymburce a Městci Králové přijmeme oftalmologa na plný i zkrácený úvazek. Nabízíme
ambulantní práci v příjemném a moderním prostředí. I pro
zač. lékaře před atestací. Kontakt: 775 666 880, rubasova@
oftex.cz
Do zavedené neurologické ordinace v Praze 6 hledáme
zdravotní sestru. Rozsah úvazku dohodou, vstřícný a profesionální přístup, nadstandardní finanční ohodnocení.
Kontakt: 702 108 845, neurologie.111@centrum.cz
Dětská léčebna respiračních nemocí ve Cvikově přijme
pediatra. Kontakt: 725 428 809, dlcvikov.primar@
seznam.cz
Zdravotnické zařízení MEDICA SEVER s.r.o. přijme pro ordinace všeobecného praktického lékařství a PLS pro oblast
Libereckého, Ústeckého, Plzeňského, Karlovarského, Středočeského kraje a Žatecko: lékaře s atestací z VPL: • mzda
až 80 000 Kč čistého • náborový příspěvek až 80 000 Kč
po ukončení zkušební doby • práce v jednosměnném provozu • možnost přidělení služebního automobilu a služebního
bytu (ve vybraných regionech) • zajištění školení, kurzů
a dalšího vzdělávání • možnost odborného i kariérního
růstu • možnost zaměstnání na zkrácený úvazek. Možnost
jednání s lékaři bez atestace. Zdravotní sestry: • nadstandardní platové podmínky až 29 000 Kč čistého – práce
v jednosměnném provozu – možnost kariérního a osobního
růstu – náborový příspěvek do výše 15 000 Kč po ukončení
zkušební doby. Požadujeme: • úplné středoškolské vzdělání
v oboru zdravotnictví • schopnost řešit standardní i nestandardní situace v ordinaci • flexibilitu • řidičský průkaz • počítačovou gramotnost. Písemné nabídky včetně stručného
životopisu posílejte prosím na e-mail: irena.zurkova@
medicasro.cz
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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.
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

Hledáme lékaře všeobecného chirurga s praxí v ambulantním provozu pro zástupy nebo částečný úvazek do chirurgické ambulance v Dačicích. Kontakt: 606 617 929
K dlouhodobé spolupráci v Praze hledáme laskavého a pracovitého psychiatra. Velmi pestrá práce, od VIP klientely po
domovy seniorů. Vhodné i pro začínajícího kolegu či kolegyni. Atraktivní platové podmínky a slušné zacházení. Kontakt:
604 220 920
Nabízíme práci lékaře v centru asistované reprodukce
GYNEM IVF v Praze. Jsme rodinná firma s mnohaletou
zkušeností se zaměřením jak na českou, tak i zahraniční
klientelu. Hledáme lékaře s atestací v oboru gynekologie
a porodnictví. AJ či NJ výhodou. Kontakt: 608 147 701,
info@gynem.cz
NZZ-gynekologie v Praze 5-Smíchově, blízko Anděla, přijme lékaře/lékařku na 0,2 úvazku a případný zástup. Elektronická komunikace (e-Recept a ePN) zajištěna. Kontakt:
Dr. Brynda, 257 323 610, 724 022 702, brynda.vladimir@
seznam.cz
Dermatologická klinika v Bahrajnu hledá lékaře v oboru
estetická dermatologie. Kontakt: kvetagazdikova@centrum.cz. WhatsApp 0097334323684
Do zavedené chirurgické ambulance a do našeho týmu
přijmeme lékaře/ku na část. úvazek (2–3 dny), možný
i úvazek plný. Jedná se o dobře vybavenou ambulanci,
výborné finanční ohod. Nástup možný ihned. Kontakt:
739 353 002, vlachova@poliklinikapraha.cz
Do zavedené ordinace v Českých Budějovicích hledáme
VPL. Nástup dle domluvy. Vhodné i pro lékaře v předatestační přípravě s ukončeným základním kmenem. Kontakt:
lekarpraktic@seznam.cz, 775 572 249
Do zavedené ordinace v Milevsku přijmeme VPL. Nabízíme plat 55 000–80 000 Kč. Nástup podle dohody. Zajistíme ubytování. Kontakt: lekarpraktic@seznam.cz,
775 572 249
Přijmeme alergologa, ev. pneumologa do zavedené ambulance na plný či částečný úvazek, Praha 6, Dejvická. Příspěvek na bydlení. Dobré finanční podmínky, přátelský kolektiv.
Kontakt: 608 517 792, shaker.y@seznam.cz
Do akreditované ordinace praktického lékaře v Praze 5
přijmu lékaře na 2 dny v týdnu. Kontakt: 603 585 081
Do naší akreditované brněnské ordinace hledáme praktického lékaře/praktickou lékařku L1 před ukončeným
základním kmenem. Nabízíme odborný dozor, maximální
podporu při dalším vzdělávání, minimum administrativy při
práci a mzdovou odměnu při plném úvazku 35 000–40 000 Kč
netto měsíčně. Nástup 04/2020. Kontakt: 774 437 665
Do zavedené ordinace v Brně hledáme atestovaného praktického lékaře/atestovanou praktickou lékařku na plný
i zkrácený úvazek. Nabízíme spolupráci na chodu ordinace
vybavené kvalitními přístroji (CRP, EKG, streptest), minimum administrativy při práci, nastavení ordinačních hodin
dle vašich potřeb, 5 týdnů dovolené a mzdovou odměnu při
plném úvazku (možnost rozdělení do 4 pracovních dnů)
70 000–80 000 Kč netto měsíčně. Nástup 04/2020. Kontakt:
774 437 665
Do zavedené ordinace VPL v Dolním Bukovsku (dojezd
z Českých Budějovic cca 25 minut) hledáme kolegu/kolegyni
na částečný úvazek 1–2 dny týdně. Mzdová odměna 23 000 Kč
netto měsíčně. Pozice je vhodná i pro praktické lékaře před
atestací a uchazeče z jiných oborů (ARO, interní apod.).
Nástup 04/2020. Kontakt: 774 437 665
Hledám lékaře na částečný úvazek do neurologické ambulance v Uherském Brodě, případně v Uherském Hradišti.
1× za 14 dní nebo 1–2 dny v týdnu. Znalost neurosonologie
výhodou. Kontakt: info@neurologie-ub.cz
Zavedená neurologická ambulance v Praze 4, Michnova
1622/4, hledá rehabilitačního lékaře na částečný úvazek

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: 800 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

nebo na DPP. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení,
úvazek dle dohody. Kontakt: 602 685 530 ,725 704 234,
harmonie@harmoniepraha.cz
Do zavedené interní ambulance v Uničově hledám samostatně pracujícího lékaře v rozsahu úvazku 0,5. Plat
35 000 Kč měsíčně. Kontakt: interna@email.cz
Nabízím částečný úvazek 0,2–0,5 v oční ambulanci v okrese
Brno-venkov, velmi zajímavé finanční ohodnocení. Kontakt:
736 644 562
V nově otevřeném zdravotnickém zařízení přijmeme do
nové ordinace lékaře různých oborů na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr. Po dohodě je možno vybavit ordinaci
a přizpůsobit ke konkrétní praxi. Klinika je vybavena recepcí
a je primárně zaměřena na péči o ženy, není však podmínkou. Jedná se o zdravotnické zařízení www.markin.cz,
Praha 6, sídliště na Dědině. Kontakt: 776 385 702, halina@
markin.cz
Přijmeme očního lékaře/ku a ortoptistky do dětské Léčebny
zrakových vad ve Dvoře Králové n. L. na HPP i na zkrácený
úvazek. Flexibilní pracovní doba, zaměstnanecké benefity.
Kontakt: 499 320 197, lzv.dk@tiscali.cz
Přijmu atestovaného psychiatra do své ordinace v Českých
Budějovicích na jakýkoliv částečný úvazek (1/2 den až 3 dny
v týdnu). Kontakt: 605 841 027, marrou@seznam.cz
Do rodinné akreditované ordinace VPL v Praze 4 hledám
k dlouhodobé spolupráci kolegu/kolegyni. Zpočátku kratší
úvazek, během roku 2020 hlavní pracovní poměr. Nástup dle
dohody. Kontakt: 602 313 699, lekar@doktorvpraze.cz,
www.doktorvpraze.cz
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou ordinaci
u metra v Praze 6, úvazek 0,4–0,5. Možnost provádět i estet.
zákroky. Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru
dermatovenerologie. CV prosím na e-mail: pekate@seznam.cz, 603 804 496
Oční ambulance Varnsdorf a Nový Bor hledá do svých řad
očního lékaře k dlouhodobějším zástupům. Pozdější odkup
možný. Kontakt: 737 991 444
Do ordinace VPL v Praze-východ Čelákovicích hledám
kolegu (atestace není podmínkou) na zkrácený úvazek.
Ordinace je moderně vybavena. Nabízím 5 t. dovolené, velmi dobré platové podmínky, příspěvek na vzdělávání, žádné
PLS. Kontakt: 777 826 763, mkraus@email.cz
Do ordinace VPL v Mladé Boleslavi přijmu lékaře na částečný úvazek. Rozsah 2–3 dny v týdnu, dle dohody. Platové
podmínky dohodou. Kontakt: pohankova.dagmar@
centrum.cz
Přijmu zdravotní sestru do ortopedické ambulance,
Praha 10, na částečný úv. Každý čtvrtek 13–19 a úterý ob týden 16–19. Kontakt: 724 190 266
Lékař radiolog – soukromé radiodiagnostické pracoviště
v Olomouci hledá lékaře na plný nebo i na částečný úvazek
(ultrazvuk, rentgen). Kontakt: 604 622 626, mahulena.
richterova@gmail.com
FN Ostrava přijme na pozici lékař/ka – neurolog absolventy, lékaře v předatestační přípravě pro práci u lůžka
a atestované lékaře dle jednotlivých programů: demyelinizační, extrapyramidová, záchvatová onemocnění včetně
poruch spánku, intenzivní péče, péče o cévní mozkové příhody a všeobecná neurologie. Kontakt: https://www.fno.
cz/neurologicka-klinika, MUDr. Jana Slonková, Ph.D.,
597 375 602
Dermatologické centrum se sídlem v Praze zaměstná 1–2
dermatology pro pobočky v Neratovicích, Praze 7 a Říčanech. Kontakt: 603 448 353, derma@email.cz
Přijmu lékaře do zavedené dermatovenerologické ordinace v Klatovech. Kontakt: 737 441 365
Hledáme praktického lékaře do ordinace blízko Čáslavi.

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.
63/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické
praxi
Pořadatel: ČLK ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc
Datum: 20. 6. 2020
Místo: Posluchárna Vojenské nemocnice Olomouc, Sušilovo
nám. 5
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra infekčních nemocí IPVZ, a plk. MUDr. Luděk Ordelt, náměstek
ředitele Vojenské nemocnice Olomouc
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.

Plný úvazek, 65 000 Kč/čistého/měsíčně. Termín nástupu
ihned. 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
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 03/2020. Pozice je vhodná pro uchazeče z různých oborů (ARO, interní, VPL apod.). Kontakt:
608 763 664
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, 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
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) – kolem 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
Hledáme lékaře/lékařku do domova seniorů v 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
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
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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
Přijmeme lékaře/ku gynekologa na naši polikliniku v centru Brna, flexibilní pracovní úvazek (možno dopoledne nebo
odpoledne). Nabízíme zajímavé mzdové ohodnocení, spolupráci na pracovní smlouvu i DPČ, přátelský kolektiv, zázemí
polikliniky, zaměstnanecké benefity. 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 Hustopeče, Šlapanice u Brna, Jablonec
nad Nisou, Teplice. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, akreditovaná pracoviště,
zajištění specializačního vzdělávání v oboru i dalšího vzdělávání, podporu při chodu ordinace a minimum administrativy
při práci. Kontakt: Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@
mediclinic.cz
Hledáte uplatnění jako všeobecný praktický lékař/ka?
Máme pro vás na výběr z lokalit: Aš, Čáslav, Chomutov,
Jihlava, Kralupy nad Vltavou, Telč, Turnov, Veselí nad Moravou, Praha. 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
Do ordinace v Milevsku (dojezd z Tábora a Písku do 30 minut)
hledáme lékaře/lékařku s atestací v oboru VPL (popř. vnitřní
lékařství). Nabízíme práci v nadstandardně vybavené ordinaci (CRP, EKG, streptest) s minimem administrativy, možností
nastavit si ordinační hodiny dle svých představ, 5 týdnů dovolené a mzdovou odměnu pro lékaře atestované v oboru VPL
(při plném úvazku 30 ordinačních hodin týdně) 65 000 Kč
netto měsíčně. Nástup od 08/2020. Kontakt: 774 437 665
Neurologie Židlochovice hledá lékařku/lékaře neurologa.
Možno na částečný nebo plný pracovní úvazek. Nabízíme stabilní a příjemné pracovní prostředí, dobré finanční ohodnocení, kontinuální vzdělávání. Požadujeme příjemné vystupování, ochotu se dále vzdělávat, profesionalitu, komunikativnost.
Jsme striktně nekuřácké pracoviště. Prosíme ozvěte se nám.
Web: neurologiezidlochovice.cz
Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s.r.o., nabízí volné
místo lékaři/lékařce na kratší pracovní úvazek (výhledově
trvalý plný úvazek) s atestací FBLR, RFM či s možností jejího brzkého složení. Je zajištěn byt 3+1 s garáží ve středu
města, blízko pracoviště. Platové a další podmínky nejlépe
při osobním jednání po telefonické domluvě formou SMS na
č. 602 147 366, vojtechkotek1@seznam.cz, MUDr. Vojtěch
Kotek, jednatel firmy
Městská nemocnice následné péče vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice primář/primářka nemocnice. Písemné přihlášky s profesním životopisem posílejte
do 31.3.2020 na adresu: Městská nemocnice následné péče,
K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9. Požadujeme specializovanou způsobilost (např. interna, geriatrie, neurologie), 10 let
praxe, organizační a řídící schopnosti, zdravotní způsobilost
a bezúhonnost. Nabízíme klidnou práci v malém kolektivu,
velmi dobrou dopravní dostupnost (přímo u metra), motivující platové ohodnocení a benefity. Obálku označte neotvírat
– výběrové řízení. Kontakt: 284 000 824, info@mnnp.cz
Věznice Vinařice přijme do prac. poměru praktického
lékaře/ku na plný i částečný prac. úvazek (až 80 000 Kč)
nebo na dohodu o pracovní činnosti až 1000 Kč/hod. Nabízíme služební byt. Kontakt: pkaspar@vez.vin.justice.cz,
312 291 748
Do nadstandardně vybavené ordinace nedaleko Kladna
a Slaného (dojezd do 15 minut) hledáme na jeden den v týdnu
lékaře/lékařku s atestací v oboru VPL. Nabízíme mzdovou
odměnu 950 Kč netto/hod., minimum administrativy a pracovní dobu přizpůsobenou zcela vašim přáním a požadavkům.
Nástup od 04/2020. Kontakt: 774 437 665
Hledáme lékaře/lékařku do domova seniorů v dojezdové
vzdálenosti do 10 minut ze Sokolova a do 15 minut z Karlových Varů. Mzdové ohodnocení činí 22 800–26 600 Kč netto
měsíčně při úvazku 6–7 hodin týdně, pracovní doba zcela dle
domluvy. Nástup od 03/2020. Pozice je vhodná pro uchazeče z různých oborů (ARO, interní, VPL apod.). Kontakt:
774 437 665
Praktický lékař hledá kolegu/kolegyni pro výpomoc v Domově seniorů v Třebíči (dojezd z Jihlavy do 40 minut). Jedná se
o domov seniorů s velmi dobře nastavenou zdravotní péčí
a aktuálně 15 klienty. Ideální jako přivýdělek k úvazku v nemocnici či pro kolegyně na mateřské. Za práci 3 hodin týdně
nabízíme odměnu 11 400 Kč netto měsíčně. Pozice je vhodná
pro uchazeče z různých oborů (ARO, interní, VPL apod.).
Nástup možný ihned. Kontakt: 774 437 665
Hledáme lékaře/lékařku do domova seniorů v dojezdové
vzdálenosti do 30 minut od Znojma/Ivančic. Mzdová odměna činí 22 800 Kč netto měsíčně při úvazku 6 hodin týdně,
pracovní dobu je možné nastavit zcela dle domluvy. Pozice je
vhodná pro uchazeče z různých oborů (ARO, interní, VPL
apod.). Nástup od 05/2020. Kontakt: 774 437 665
Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč přijme lékaře na 0,2 až 0,8
úvazku. Kontakt: 734 435 207
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Do ordinace v Pardubicích hledáme lékaře/lékařku s atestací
v oboru VPL nebo vnitřní lékařství. Nabízíme mzdovou odměnu 70 000 Kč netto měsíčně (při plném úvazku 30 ordinačních hodin týdně), práci v nadstandardně vybavené ordinaci
(CRP, EKG, streptest) s minimem administrativy, možnost
nastavit si ordinační hodiny dle vašich potřeb, 5 týdnů dovolené. Nástup možný ihned. Kontakt: 774 437 665
Hledáme kolegu/kolegyni do nadstandardně vybavené ordinace VPL v Přerově (CRP, EKG, streptest). Pozice je vhodná
i pro uchazeče před atestací s ukončeným kmenem. Při plném
úvazku 30 hodin týdně nabízíme atestovaným praktickým
lékařům mzdovou odměnu 65 000 Kč netto měsíčně, pracovní dobu rádi přizpůsobíme vašim přáním a požadavkům,
zajistíme vám maximální pomoc s administrativou a lékařům
v předatestační přípravě podporu v dalším vzdělávání. Nástup
od 07/2020. Kontakt: 774 437 665
Do ordinace nedaleko Opavy (dojezd do 15 minut) hledáme atestovaného praktického lékaře/atestovanou
praktickou lékařku. Nabízíme vám mzdovou odměnu
70 000 Kč netto měsíčně (při plném úvazku 30 hodin týdně),
5 týdnů dovolené, nadstandardně vybavenou ordinaci (CRP,
EKG, streptest), minimum administrativy při vaší práci
a nastavení ordinačních hodin dle vašich potřeb. Nástup od
07/2020. Kontakt: 774 437 665
Hledáme praktického lékaře/praktickou lékařku do
ordinace nedaleko Zlína (dojezd do 10 minut). Nabízíme
minimum administrativy při práci, nadstandardně vybavenou ordinaci (CRP, EKG, streptest), možnost nastavit si
ordinační hodiny dle svých představ a mzdovou odměnu pro
lékaře atestované v oboru VPL při plném úvazku 65 000 Kč
netto měsíčně. Práce je vhodná i pro kolegy/ně v předatestační přípravě a pro lékaře z jiných oborů (ARO, interní apod.).
Nástup od 06/2020. Kontakt: 774 437 665
Pro nadstandardně vybavenou ordinaci hledáme kolegu VPL
do ordinace v Kaplici a v okolí Českých Budějovic. Přátelské
prostředí, flexibilní pracovní doba – plný i zkrácený úvazek
(při 30 hod. týdně pro atestovaného VLP 70 000 Kč netto/měsíčně, pro lékaře L2 60 000 Kč netto/měsíčně, pro lékaře L1
35 000 Kč netto/měsíčně). Uvolnění při účasti na školeních,
kurzech a v dalším vzdělávání. Nástup dohodou. Těšíme se na
spolupráci. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz,
608 763 664
Hledáme všeobecného praktického lékaře (atestovaného nebo v přípravě na atestaci), který rozšíří tým našich
lékařů a bude působit v ordinaci v Chebu (vybavené přístroji
EKG, CRP, INR). Nabízíme 60 000 Kč/měs. netto při plném
úvazku (30 ord. hodin týdně). Možno nastoupit i na částečný
úvazek, ord. hodiny přizpůsobíme vašim přáním a požadavkům. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz,
608 763 664
Pro nadstandardně vybavenou ordinaci hledáme kolegu
do ordinace VPL v malebném podkrkonošském městečku Dvůr Králové nad Labem. Zajistíme vám přátelské
pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, milou
a ochotnou sestřičku, maximální podporu týkající se
administrativy, 5 týdnů dovolené (možnost rekreace ve
firemním ubytovacím zařízení), 3 dny zdravotního volna
a účast zaměstnavatele na školeních, kurzech a v dalším
vzdělávání. Nástup 1.2.2020, plný úvazek 5 dní v týdnu
(úprava pracovní doby možná dle dohody), mzda 65 000 Kč
čistého měsíčně. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Do ordinace praktického lékaře pro dospělé přijmu lékaře
s atestací či v předatestační přípravě. Předpokládaný úvazek
4 dny v týdnu (po, út, čt, pá, ev. jinak dle dohody), nástup
ideálně březen 2020, ordinace Praha 7. Kontakt: ordinacepl@gmail.com
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

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Praktická lékařka s atestací a praxí hledá místo v ordinaci
praktického lékaře, pracovní prohlídky a kurativa Praha.
Kontakt: prahapraktik@seznam.cz
Praktická a psychosomatická lékařka s 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
Nabízím výpomoc v ordinaci praktického lékaře v Praze, 3–5
hod./týden. Jsem atestovaná lékařka ve VPL, certifikát z prac.
lékařství. Min. výše odměny 650 Kč/hod netto. Kontakt:
vypomoclekar@seznam.cz

Akreditovaná LDN v Dolním Rychnově u Sokolova (DOP
– HC s. r. o.) hledá lékaře/lékařku. Mzda 65 000–74 000 Kč.
Nábor. př. 100 000 Kč. Nabízíme: 7,5h pr. doba, až 28 dní dovolené, příplatky so, ne 45 %, roční odměny, benefity až do
výše 20 000 Kč, další bonusy, podporu vzdělávání. Kontakt:
731 656 208, personalni@dop-hc.cz
Do zavedené privátní interní ambulance na poliklinice
v Ostravě-Hrabůvce hledám internist(k)u na částečný úvazek
1–2 dny v týdnu, v horizontu 3–4 let možnost převzetí ambulance. Ambulance vybavena novým UZ, EKG, holter TK. Kontakt: kubalcovahana@gmail.com
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

ORDINACE, PRAXE

V průběhu r. 2021 prodám velmi dobře zavedenou psychiatrickou praxi pro dospělé (s. r. o.) v Týně nad Vltavou. Smlouvy
se ZP 111, 201, 205 a 211. Kontakt: tpsych@tiscali.cz
Pronajmu ordinaci a samostatnou čekárnu se zázemím, cca
50 m2, v menším zdravotnickém zařízení v Praze 10, naproti
OC Eden. Dlouholetá tradice, výborný kolektiv, možnost parkování. Nejlépe pediatr, není podmínkou, vhodné pro lékaře
všech oborů. Podrobnosti ústně. Kontakt: 608 701 234
Nabízím práci v ordinaci PLDD v Kladně na 2–3 dny v týdnu
nebo převedení praxe. Ordinace ve vilové čtvrti, v domě další středisko, možnost zástupů, flexibilní domluva. Kontakt:
Mothejlova-ordinace@seznam, 602 176 162
Koupím psychiatrickou ordinaci v Praze v rozsahu
úvazku 0,5. Další spolupráce možná. Kontakt: 212praha@seznam.cz
Prodám ordinaci VPL vedenou jako s. r. o. v okrese Olomouc.
Kontakt: 608 460 760
Prodám zavedenou, velmi dobře vybavenou ordinaci VPL
v Hranicích na Moravě, vedenou formou s. r. o. Výhled: březen
2021. Kontakt: eva.kuk@post.cz
Hledám pediatra pro bezúplatný převod ordinace PLDD
H. Planá – Černá v Poš. – Hořice na Š. na Lipensku. Vstřícný
přístup obec. úřadů. Možnost obecního bytu 4+1 v H. Plané.
Kontakt: 602 118 123, jan.indra@centrum.cz, MUDr. Jan
Indra, Náměstí 45, H. Planá
Prodám zavedenou ordinaci PL s. r. o. v Přerově. Kolem
1700 pacientů. Předání do konce 1. pololetí 2020. Kontakt:
praktik.prerov@seznam.cz
Prodám, případně pronajmu ordinaci praktického lékaře
pro dospělé v Kyjově, která je vedená pod firmou s. r. o, cena
dohodou, smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami. Ordinace je moderně zařízena. Výborná sestřička. 1500 pacientů.
Kontakt: 773 795 569
Přenechám zavedenou ordinaci PL v centru Kroměříže, nově
vybavenou i přístrojově. Kontakt: 604 574 955
Prodám velmi dobře zavedenou psychiatrickou ambulanci
pro dospělé v Domažlicích, úvazek 0,6, smluvní vztah poj. 201,
205, 207 v průběhu r. 2020. Kontakt: 604 981 627
Přenechám dermatologickou ordinaci s. r. o. přímo
v Olomouci. Kontakt: ordinacekozni@seznam.cz
Prodáme praxi PL v malebném městečku v Beskydech. Více
na www.letero.cz/prodej-praxe-praktickeho-lekare/.
Kontakt: 603 844 122
Prodám levně zavedenou ordinaci (s. r. o.) praktického lékaře
v blízkosti Trutnova. Kontakt: lekarskapraxe@email.cz
Atestovaný lékař koupí soukromou praxi odbornosti RFM
(201), nejlépe i s odborností fyzioterapie (902) – oblast Ústí
nad Labem, Teplice, Litoměřice, Most nebo oblast příjezdu D8 do Prahy: Letňany, Prosek, Kobylisy apod. Kontakt:
rfm201@seznam.cz
Hledám zájemce o převzetí zavedené oční ambulance v okrese Brno-venkov. Kontakt: 736 644 562
Prodám zavedenou gastroenterologickou praxi v Praze 10,
Vršovice (od 2003). Již 5 let jako s. r. o. Smlouvy: VZP,
OZP, ČPZP, VoZP, ZPMV ČR. Objekt je v mém vlastnictví,
nemovitost není předmětem prodeje – pronajmu. Kontakt:
MUDr. Pavel Fára, 776 776 306, pfara@seznam.cz

Inzerce ▲

Přijmeme lékaře/lékařku do ambulance jednodenní chirurgie. Uvítáme plný či částečný úvazek. Nabízíme zavedené ambulance na Jarově či Spořilově. V případě bližších informací
mě neváhejte kontaktovat. Kontakt: baseova@poliklinikapraha.cz, 739 353 002
Přijmeme lékaře/lékařku do ambulance dermatologie. Uvítáme částečný úvazek či dle dohody. Jedná se o ambulanci
na Proseku a v Hloubětíně. V případě bližších informací mě
neváhejte kontaktovat. 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
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, co nejdříve. Kontakt: milbenda@seznam.cz, 603 326 518
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
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
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
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 (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
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Prodám levně zavedenou praxi PL pro dospělé na sídlišti
Brno-Bystrc. Smlouvy se všemi pojišťovnami, sestra zkušená.
Kontakt: 777 065 859
Koupím ordinaci ORL – Olomouc, Šternberk, Přerov. Kontakt: 728 013 824, gladiatorr@seznam.cz
Přenechám kožní ordinaci přímo v Olomouci, s. r. o. Kontakt:
ordinacekozni@seznam.cz
Přenechám dobře zavedenou praxi revmatologie–interna
v Praze 6 (odchod do penze). Tram, bus u ordinace. Bezbariérový vstup – přízemí. Celk. plocha 100 m2. Volné. Kontakt:
724 870 869
Prodám velkou a zavedenou praxi VPL umístěnou na poliklinice v centru Brna. Smlouvy se všemi ZP, výborná dostupnost, nízký nájem. Předání do konce roku 2020. Kontakt:
pl.brnostred@seznam.cz
Přenechám výhodně dobře zavedenou praxi PLDD v Praze 3.
Kontakt: 606 831 171
Přenechám plně vybavenou gynekologickou ordinaci ve
středu města Brna. Návštěva možná po domluvě. Kontakt:
olga.krskova@seznam.cz, 604 847 629
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře pro dospělé
v Bělé pod Bezdězem. V případě vážného zájmu rychlé
jednání. Kontakt: 602 487 485, lubos.svobod@seznam.cz
Prodám zavedenou UZ praxi v Praze 6, smlouvy se všemi pojišťovnami, další při osobním jednání. Kontakt: 604 509 520
nebo 732 936 853, mudr.marcela@volny.cz
Během 1–2 let chci ukončit praxi PL pro dospělé v Napajedlích. Kontakt: ykroh@centrum.cz
Prodám 40 let zavedenou praxi PL pro dospělé – městský
obvod, vlastní nebyt. prostor. Ordinace plně vybavena: EKG,
INR, TOKS, CRP, monit. TK. Končím, starobní důchod. Kontakt: 476 111 937, Zdenek.kopecky@seznam.cz
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
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
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 gyn.-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
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 dobře zavedenou dermatologickou praxi v Prachaticích. Úvazek 1,0. Důvod: odchod do důchodu. Kontakt:
724 263 132, skachova@centrum.cz
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

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám plně funkční barevný digitální UZV přístroj vyšší
střední třídy Medison Sonoace X8, s abdominální a vaginální
sondou, 3D/4D. Rok výroby 2009. Spolehlivý provoz. Za symbolickou cenu. Kontakt: 606 759 675, lekar@gynpraxe.eu
Jsem atest. VPL, koupím ordinaci v Ostravě a blízkém okolí,
za nabídky děkuji. Kontakt: 777 164 807

Inzerce A201000891

hledá lékaře:
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. oddělení Stomatologie, pro denní provoz
ambulance (vhodné pro absolventy)
●

Požadujeme:

Nemocnice Teplice, o.z. oddělení Chirurgie

■ vysokoškolské vzdělání - lékařská fakulta ■ zájem o vzdělávání v oboru ■
bezúhonnost a zdravotní způsobilost ■ spolehlivost, dobré komunikační
schopnosti ■ schopnost samostatné a týmové práce ■ znalost práce na
PC (Word, Excel) ■ výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme:
■ pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením ■ zázemí úspěšné a stabilní společnosti ■ podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem ■ podporu dalšího profesního rozvoje ■ řadu oborů
s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra ■ moderní a příjemné pracovní prostředí ■ 5 týdnů dovolené ■ závodní stravování
Kontakt:
Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Stomatologické oddělení
MUDr. Vasil Molnar
Tel. 477 113 415, Email: vasil.molnar@kzcr.eu
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
Duchcovská 53, 415 01 Teplice
Chirurgické oddělení
MUDr. Martin Sessek
Tel. 417 519 441, Email: martin.sessek@kzcr.eu

42

Prodám zavedenou praxi VPL (s. r. o.) v Praze 9. Dostatek
pacientů, šikovná sestra, přístrojové vybavení, PC Doktor.
Kontakt: vplpraha@seznam.cz
Prodám zavedenou ortopedickou ordinaci s. r. o. v centru
Opavy. Kontakt: 724 177 061
Prodám málo používaný ultrazvuk střední třídy SonoScape
SSI 5500, r. výr. 2011, s CW, PW dopplerem, ve velmi dobrém
stavu, s bezporuchovým provozem, výborným zobrazením,
s platnou BTK. Abdominální konvexní multifrekvenční sonda. Ostrava. Kontakt: 603 108 105
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
Nabízím k prodeji kojeneckou váhu SECA z dětské ordinace.
Cena dohodou. Kontakt: 608 204 166
Nabízím k prodeji přenosný resuscitační přístroj SPEEDY 2
z ordinace lékaře. Kontakt: 608 204 166
Prodám ultrazvuk SAMSUNG MEDISON SONOACE X6
z gynekologické ordinace. Sondy jsou ve výborném stavu.
Pravidelný autorizovaný servis. Kontakt: info@medfem.cz
Prodám zavedenou neurologickou ambulanci s. r. o. v centru
Prahy. Smlouvy s velkými zdravotními pojišťovnami 111, 211,
207, 201. EEG + manuální medicína. Kontakt: neuroambul1@seznam.cz
Zdraví s.r.o. prodává praxi praktického lékaře pro dospělé vedenou formou s. r. o. v malebné valašské obci Velké Karlovice
v okrese Vsetín. Kontakt: dusan.ciganik@seznam.cz, 604
618 164
Koupím použité EKG v dobrém stavu do ordinace VPL za rozumnou cenu. Kontakt: lobodomy@seznam.cz
Prodám přenosný ultrazvukový přístroj Sonosite 180
Plus s lineární, abdominální a vaginální sondou, napájecí zdroj, manuál, plně funkční. Cena dohodou. Kontakt:
602 833 161
Nabízíme k prodeji středně velkou a zavedenou ordinaci
praktického lékaře v Praze 4 s možností další spolupráce
i zástupu. Kontakt: 731 407 577
Výhodně přenechám dobře zavedenou ordinaci PLDD v Jemnici, v jihozápadní části Vysočiny. Nástup možný od 1.9.2020.
Kontakt: 568 450 592, nemecl@centrum.cz
PLDD – v průběhu roku 2020 přenechám zavedenou praxi se
stabilní klientelou v Horšovském Týně/okres Domažlice, Zpč.
kraj. Dohoda o další spolupráci možná. Kontakt: 603 485 408
Prodám počítačový dermatoskop Molemax II. Cena k jednání 300 000 Kč. Kontakt: www.stepan-plastika.cz, david.
stepan@tiscali.cz, 603 246 596
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 – nutno nová baterka,2× combitubus, O2 lahev 2 litry, 11 křesílek koženka, 2×
nerez stolek. Kontakt: 734 469 216
Prodám přístroj Avis 333 – analyzátor složení těla, a FT-500
na měření TK. Kontakt: 776 673 069
Prodám: anatomický atlas Sinělnikov 3 díly, Anatomii člověka
Zrzavý 2 díly, Základy gynekol. endokrinologie Cibula. Kontakt: 731 909 097, pavelzetek@centrum.cz
Prodám bubny pro horkovzdušnou sterilizaci: průměr
35 výška 20 cm, průměr 35 výška 30 cm 2 ks. Kontakt:
731 909 097

PRONÁJEM

Pronajmu zavedenou a vybavenou ordinaci v Novém Bydžově.
Možnost i bydlení v domě nad ordinací. Kontakt: 602 439 092
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Praze
na Vinohradech, nejlépe začínajícímu lékaři. 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,
ordinaci 14,12 m2 se společnou čekárnou ve 4. patře budovy
B, ordinaci 17,21 m2 a čekárnu ve 2. patře budovy A. Dále pak
2 oddělené ordinace 14,52 m2 a 15,74 m2 se společnou chodbičkou v 1. patře budovy A. Kontakt: pilsova@medistylpharma.cz, 607 761 021
Pronajmu ordinaci, čekárnu a zázemí v Praze 10, Vršovická,
45 m2. Vhodné pro ambulantní lékaře všech oborů nebo jiná
pracoviště související se zdravotnictvím. Dlouholetá tradice,
výborná dostupnost, parkování. Kontakt: MUDr. Vakočová,
608 701 234
Pronajmu na adrese Ústecká 551/57, Praha 8, prostory, které
jsou součástí malého zdravotnického střediska: 23 m², 10 m²,
11 m². Nájem: 14 000 Kč/měs., včetně vody, tepla, komunálních odpadů. Parkování, zastávka MHD 50 m. Kontakt:
723 448 579, vizjar@seznam.cz
V Železném Brodě nabízím k pronájmu ordinaci se základním
vybavením na 2–3 dny v týdnu. Společná čekárna i sesterna
s ordinací PL. Možnost sestry. Kontakt: 732 616 468
Pronajmu nově rekonstruovanou ambulanci v ul. Porubská 552/24, plocha 70 m2. V objektu se nachází gynekologická ambulance. Společný vstup a čekárna. Foto
www.mudrmartinik.cz. Kontakt: 603 150 043
Nabízíme před kolaudací pronájem rekonstruovaných prostor pro ambulantní zdravotnické zařízení – Praha 6-Petřiny – metro 160 m (ordinace praktického lékaře, pediat-

rie, ORL, stomatologie, ortopedie, chirurgie neurologie,
urologie, kardiologie, kožní, gastroenterologie apod.).
Přízemí 450 m2 – bezbariérové ordinace od 30 m2 na přání
do 2 měsíců. Nájem 300 Kč/m2. Suterén 200 m2 – fitcentrum, rehabilitace 220–240 Kč/m2. Kontakt: Alej 1881 s.r.o.,
608 607 808
Nabízím k pronájmu několik ordinací se zázemím pro
ambulantní specialisty v Praze 8. Metro C Kobylisy 80 m,
tram 17 Hercovka přímo před budovou. Kontakt:
604 864 834
Nabízím k pronájmu v Brně prostor 2 ordinací (20 m2)
a sesterny + čekárna, WC pro personál, WC pro pacienty,
parkovací stání. Ordinace se nacházejí v domě se stylovou
kavárnou poblíž vily Tugendhat, Lužánek a Mendelu. Příznivé nájemné. Kontakt: 604 864 834
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé
v Praze na Vinohradech, nejlépe začínajícímu kolegovi či
kolegyni. Kontakt: mudr.yvona@seznam.cz
Nabízím ordinaci se základním vybavením k pronájmu na
2 dny v týdnu za cenu 5000 Kč/m2. Samostatná ordinace,
společná sesterna a čekárna s ordinací PL. Možnost zdravotní sestry. Lokalita Železný Brod. Kontakt: 732 616 468
Možnost pronájmu 1–3 ordinací 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

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
Zajistíme vám převod vaší lékařské praxe do s. r. o. Zajistíme
nezbytné dokumenty, registraci na krajském úřadě, zdravotní
pojišťovny a všechny úkony spojené s převodem praxe. Kontakt: info@genecare.cz, 736 174 500
Převody na SRO na klíč, profesionalita, stovky realizací, celá
ČR. Kontakt: 734 763 336, info@admedica.cz
Řízená dokumentace – 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.
Kontakt: 775 192 462, info@admedica.cz
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

SEZNÁMENÍ

Hledám seznámení pro zdravotní sestru 40 let. Kontakt:
andylka@seznam.cz
Pro lékařku 176/60, 30 let, ze střední Moravy hledám vhodného partnera. Kontakt: fn.oloneur@gmail.com

ZÁSTUP

Atestovaný gynekolog s ambulantní praxí nabízí od
9/2020 pravidelný zástup – výhledově s možností odkoupení praxe. Zn. Ostravsko, Opavsko nebo okolí Havířova.
Kontakt: gyn1385@seznam.cz
Dlouhodobý zástup za MD, RD. Do ordinace VPL ve Dvoře
Králové n. L. hledám dlouhodobější zástup. Jedná se o zavedenou ordinaci. Nástup předběžně možný od 07/2020.
Bez nutnosti atestace, interní kmen/VPL s výhodou. Kontakt: ordinace.homolova@gmail.com
Hledám oftalmologa pro občasný nebo pravidelný zástup
do oční ordinace v Mělníku, zajímavé finanční ohodnocení. Kontakt: 731 558 750, pribylova.mk@seznam.cz
Hledám oftalmologa pro pravidelný dlouhodobý zástup
v rozsahu 0,2–0,5 do oční ambulance v okrese Brno-venkov, velmi zajímavé finanční ohodnocení, budoucí převzetí
praxe možné. Kontakt: 736 644 562
Hledáme zástup do dermatologické ordinace, 0,5 úvazek
na 6 měsíců, s možností dlouhodobé spolupráce. Zavedená
běžná ambulance v Praze 6 v blízkosti metra, s možností
provádění estetických výkonů. Kontakt: pekate@seznam.cz, 603 804 496
Hledám zástup 1–2 dny týdně do ordinace PL Brno Kr.
Pole s možností výhledového prodeje praxe PL. Kontakt:
praxebrno2020@seznam.cz
Nabízím krátkodobý zástup v gynekologické ambulanci
v okr. JC, MB, JN a v Liberci, UZ, PC a I. trim. screening
ovládám. Kontakt: 603 591 596
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. h
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
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SERVIS

KŘÍŽOVKA O CENY

Chlapec a jeho pes
na konci světa
Dobrodružná sága
o odvaze, lásce a naději
C. A. Fletcher

TEMPUS MEDICORUM

Člověk, který má problémy s hledáním brýlí, by si zásadně neměl pořizovat kontaktní čočky. Kontaktní ...
(dokončení citátu, jehož autorem je skotský lékař a chirurg John Hunter, najdete v tajence).
VODOROVNĚ: A. Jméno zdravotní sestry ze seriálu Nemocnice na kraji města; modř; bývalý italský
politik; pravoslavný duchovní. – B. Značka aut; tumáte; kyj; rozsáhlá báseň. – C. 1. díl tajenky; dovnitř. – D.
Značka kilonewtonu; klam; dravý pták; darebák; halucinogenní droga. – E. Tamten; vojenský útvar; v esperantu
„vztyčit“; otec. – F. Touha; neupřímná zdvořilost; slovensky „pick-up“. – G. Ohryzávat; český písničkář; dřevěná
forma na obuv. – H. Snížit množství; pěnivý nápoj; štvanice; zkratka Slovenské národní knihovny. – I. Velká
zima; trojlodní chrámy; kašovitá pěna na povrchu tavenin. – J. Evropský veletok; údery rohy; jev na obloze;
hlavní město České republiky. – K. Druh slitiny; tahouni; zneklidněný. – L. Ocas spárkaté zvěře; člověk předstírající chorobu; spor. – M. Dveřní závěs; čestný (zastarale); vychovatelka; Fibichova skladba. – N. Mužské
jméno; noční pták; sklad; solmizační slabika; iniciály uměleckého partnera herce Hardyho. – O. Předložka; 4.
díl tajenky. – P. Holá lebka; mužské jméno; mravouk; kyselá pochutina. – Q. Epocha; poté; oděvy; část úst.
SVISLE: 1. Malá smyčka; večerní šero; titulní postava Balzakova románu. – 2. Bod v džudu; 3. díl tajenky.
– 3. Neorganizovaný člověk; asijský stát; hodně; anglický šlechtic. – 4. Nenasycený uhlovodík; trauma; šetrnost;
senoseče. – 5. Které (zastarale); mzda; ptačí pera; populární kanadský hudebník. – 6. Způsobit nepříjemnost;
jihoamerický hlodavec; netvor. – 7. Děloha; slaniska; pěstovat vinnou révu. – 8. Malý zpěvný pták; slepý;
drobné závaží. – 9. Označení měkké stupnice; hlavní město Havaje; druhý československý prezident. – 10.
Kamenný vysoký štíhlý hranol; citoslovce smíchu; nářadí kopáče. – 11. Tmavě červené zbarvení; americký
keř; postupně přinést. – 12. Naříkati (řídce); krátkonohý kůň; slovensky „pěna“; rybářské sítě. – 13. Plevel
(obecně); rady; chlupový porost; napjaté soustředění smyslů. – 14. Opičí (řídce); nálevy; situace; samovolný
výron semene. – 15. 2. díl tajenky; sklouznout. – 16. Sifon; kraje; drtit na drobné částice.
Pomůcka: anyž, hisi, ipon, stěr.
Křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus
medicorum 2/2020 se skrýval
citát skotského lékaře a chirurga Johna Huntera, zakladatele
moderní patologie: Na každou
operaci je třeba pohlížet jako
na projev naší lékařské nedokonalosti. Operovat znamená
zmrzačit pacienta, kterého
jsme nedokázali vyléčit jinak.
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Knihu Chlapec a jeho pes na
konci světa od C. A. Fletchera
z produkce Mladé fronty (viz
anotaci) vyhrává deset vylosovaných luštitelů: Martin Dušek,
Kostelec n. Černými lesy; Ilona
Hodanová, Slatina; Vladimír
Kokeš, Rokycany; Zuzana Medková, Praha 6; Josef Nebesař,
Lázně Kynžvart; Jiří Novák,
Olomouc; Věra Odehnalová,
Tábor; Jiří Pospíšil, Ostrov; Da-

niela Růžičková, Plzeň; Jana
Vedralová, Praha 12.
Na správné řešení tajenky
z čísla 3/2020 čekáme na adrese
recepce@clkcr.cz do 6. dubna
2020.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování
o ceny mohou být zařazeni pouze
lékaři registrovaní v České lékařské komoře.

Inzerce A201000517 ▼

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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Prevence a léčba deficience
vitaminu D
NOVINKA
TEMPUS

MEDICORUM

30 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

7 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

1 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

Pouze na lékařský předpis!
Zkrácená informace o přípravku:
Název a složení: Vitamin D3 Axonia 30000 IU potahované tablety (colecalciferolum 750 µg = 30 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3
Axonia 7000 IU potahované tablety (colecalciferolum 175 µg = 7 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3 Axonia 1000 IU potahované tablety (colecalciferolum 25 µg = 1 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Indikace: Léčba deficience vitaminu D. Prevence deficience vitaminu D u vysoce rizikových pacientů. Adjuvantní léčba osteoporózy. Farmakodynamické vlastnosti: Podávání celkové týdenní/měsíční dávky jednou týdně/měsíčně vede díky farmakokinetickým
parametrům vitaminu D ke stejnému účinku jako denní podávání. Dávkování a způsob užívání: Dávka má být stanovena individuálně na základě nutné míry suplementace vitaminu D a s ohledem na národní požadavky. Léčba deficitu vitaminu D (počáteční dávka): 800-4000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně
nebo jednou měsíčně. Prevence deficitu vitaminu D (udržovací léčba): 800-1600 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacienti
s osteoporózou: maximálně 2000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacientům má být také navíc podáno kalcium, je-li
příjem z potravy nedostatečný. Vitamin D3 Axonia potahované tablety je možné užívat nezávisle na jídle. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku. Hyperkalcemie. Hyperkalciurie. Kalciová nefrolitiáza, nefrokalcinóza, hypervitaminóza D. Závažná porucha funkce ledvin. Upozornění: Dávka má být stanovena individuálně na základě kontrol plazmatických hladin kalcia. Během dlouhodobé léčby mají být monitorovány sérové hladiny kalcia, vylučování kalcia močí a renální
funkce. Vitamin D3 Axonia nemá být užíván při pseudohypoparatyreóze a nemá být podáván dětem mladším 12 let. Interakce: Thiazidová diuretika a přípravky s obsahem kalcia ve vysokých dávkách zvyšují riziko hyperkalcemie. Perorální podávání kalcia může zesílit účinky digitalisu a dalších srdečních glykosidů. Kojení: Vitamin D3
Axonia je možné užívat během kojení. Vitamin D a jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Méně časté: hyperkalcemie a hyperkalciurie.
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C. Držitel rozhodnutí o registraci: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9. Datum revize
textu: 5. 4. 2019. Přípravek je vázaný na lékařský předpis a není hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte
s úplnou informací o přípravku v Souhrnu údajů o přípravku.
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