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Personální 
krizi a porušo-
vání právních 
předpisů po-
zoruje každý 
z nás na svém 
či okolních 
pracovištích. 

Zdravotnictví se přitom paradoxně rozpadá 
v situaci, kdy ekonomika několik let po sobě 
šlape jako hodinky. Kdy jindy měla vláda za-
jistit zvýšení přísunu peněz do zdravotnictví, 
kdy jindy mělo ministerstvo udělat pořádek 
v úhradách a vytvořit podmínky pro to, aby 
prosperovala zdravotnická zařízení a lékaři, 
o jejichž služby je zájem? Tedy aby si mohli 
dovolit slušně zaplatit zaměstnance a sou-
časně i investovat do lepšího přístrojového 
vybavení. Vždyť obojí je v zájmu 
pacientů, kterých má pan mini-
str plná ústa.

Místo aby rostl a v souladu 
s  vládními sliby se postupně 
přibližoval k vyspělým zemím, 
podíl zdravotnických výdajů 
na HDP klesá, a to ještě desítky 
miliard z těchto peněz s požeh-
náním vlády hromadí pojišťovny na svých 
účtech a snad jen bůh a Andrej Babiš tuší, za 
jakým účelem.

Sympatický ministr Adam Vojtěch objíždí 
republiku a slibuje všude všechno všem – tu 
s úsměvem, jinde s ustaranou tváří, přesně 
tak, jak mu radí mediální poradci. Sliby se 
slibují a blázni se radují.

Lékařská komora má ucelenou představu 
o nejdůležitějších změnách, které je třeba ve 
zdravotnictví učinit. Shrnuli jsme je do Krizo-
vého plánu, kterým jsme se v roce 2016 snažili 
přimět již předcházející Sobotkovo–Babišovu 
vládu k tomu, aby začala ve zdravotnictví ko-
nečně něco dělat. Zároveň jsme jako zákonem 
daná největší profesní lékařská organizace 
přislíbili konstruktivní spolupráci a podporu 
i pro eventuálně nepopulární kroky. Bylo to 
marné. Vláda neudělala nic a v bohorovném 
nicnedělání pokračuje i současný kabinet.

Obviňovat komoru z toho, že sama problé-
my zdravotnictví nedokázala vyřešit, tak to je 
faleš na druhou. Vždyť lékařská samospráva 
nemá a nikdy neměla žádné exekutivní a sa-
mozřejmě ani zákonodárné pravomoci. Minis-
terstvo dnes veškeré naše návrhy a připomínky 
šmahem odmítá, včetně naprostých samo-
zřejmostí, jako že by v nemocnicích neměli 
pracovat cizinci bez aprobační zkoušky, kteří 
často ani neumějí česky, nebo že by v Seznamu 

zdravotních výkonů měly být pravidelně v ná-
vaznosti na inflaci valorizovány nejenom re-
žijní náklady, ale i cena práce nositelů výkonů.

Přestože naše snahy připomínají pověst-
né házení hrachu na zeď, nesmíme se vzdávat. 
Jinak bychom se stali spoluzodpovědní za 
rozpad zdravotnictví, na němž nám přece 
záleží. Kariérní politik Vojtěch, který nejpr-
ve působil na resortu financí, přesedne i ze 
svého ministerského křesla do další funkce 
v nějakém úplně jiném resortu, a tak spíše 
než na zdravotnictví mu záleží na vlastním 
image. My – na rozdíl od něho – však budeme 
léčit své pacienty dál.

Útoky ministra Vojtěcha na vedení komory 
nejsou ničím jiným než odvetou za to, že na-
hlas upozorňujeme na problémy zdravotnictví 
a tím narušujeme vypiplávaný obraz „úspěš-

ného“ ministra. A obviňování 
komory z  „destruktivního“ 
přístupu není ničím jiným než 
rozhořčeně udivenou reakcí na 
to, že na rozdíl od řady jiných or-
ganizací či osobností medicíny 
vedení ČLK konjunkturalisticky 
nepodporuje hnutí ANO, ale za-
chovává si politickou neutralitu 

a stále se snaží spolupracovat se všemi před-
staviteli státu i samospráv. Také nic nového 
pod sluncem. Snad jen ti, kdo s vedením mini-
sterstva dnes pro vlastní prospěch kolaborují 
a tvoří Adamovi fíkový list, by si měli sáhnout 
do svědomí. 

V současnosti komora především podpo-
ruje snahy o úpravy úhradové vyhlášky pro 
příští rok. Právě tato ministerská vyhláška to-
tiž rozhoduje o prosperitě nemocnic i našich 
soukromých praxí. Jako mimořádné opat-
ření navrhujeme zvýšení o 5 % k úhradám 
pro všechny poskytovatele coby příspěvek 
na řešení personální krize. Jistě, je to zcela 
nesystémové opatření, ale jiné spravedlivé 
řešení již v této chvíli neexistuje, a pojišťovny 
potřebné peníze mají. Záleží na vůli premiéra 
Babiše, jehož příkazy ministr Vojtěch plní.

Špatná úhradová vyhláška však nepřichá-
zí sama od sebe. Je následkem zpackaného 
dohodovacího řízení, jehož účastníci se ne-
chali, doufejme, že z pouhé naivity, již po-
druhé za sebou podvést. Chcete-li, aby příště 
dohodovací řízení dopadlo lépe, musíte nám 
pomoci, a to včas, tím, že jako poskytovatelé 
lékařských služeb vyplníte plnou moc pro 
ČLK-o.s. Můžete si být jistí, že komora vaše 
zájmy ani pojišťovnám, ani ministerstvu ne-
prodá, nemáme to zapotřebí.

Milan Kubek
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Dohodovací řízení o úhradách a regulacích 
pro rok 2020
Z analýzy dat od zdravotních pojišťoven vyplývá, že za uplynulých šest let (2012–2017) pojišťovny 
ambulantním specialistům a gynekologům nezaplatily 5,5 miliardy Kč. Jen samotným ambulantním 
specialistům nezaplatily v roce 2016 pojišťovny 1,44 miliardy Kč a v roce 2017 další 1,31 miliardy Kč. Tyto 
peníze přitom ambulantním specialistům za odvedenou práci podle Seznamu zdravotních výkonů náležely. 

Cena hodiny práce plně kvalifikovaného 
lékaře stagnuje od ledna roku 2016 na úrovni 
512 Kč. Poslední a v podstatě jediné její zvý-
šení vyjednala ČLK před čtyřmi lety s teh-
dejším ministrem zdravotnictví Němečkem. 
Současné vedení ministerstva nemá problém 
s extrémním nárůstem výdajů za drahé, tzv. 
centrové léky, ale odmítá zvýšit cenu práce 
lékařů. Desítky miliard korun se hromadí na 
účtech zdravotních pojišťoven, jež lékařům, 
v souladu s ministerskými vyhláškami, ne-
zaplatily za 5–10 % péče, kterou lékaři jejich 
klientům poskytli.

Stav peněžních zůstatků na bankovních 
účtech jednotlivých fondů zdravotních pojiš-
ťoven se v průběhu roku 2018 z počáteční hod-
noty 30,5 mld. Kč zvýšil o dalších 14,5 mld. Kč,  
tedy téměř o 48 %, přičemž zdravotně pojistné 
plány pojišťoven počítaly s částkou pouze  
1,7 mld. Kč. K 31. prosinci 2018 tak zůstatek za 
celý systém veřejného zdravotního pojištění 

činil 45 mld. Kč a v současnosti se pohybuje 
již okolo 55 miliard.

Česká lékařská komora se účastní 
dohodovacího řízení prostřednictvím 
ČLK-o. s. na základě plných mocí, které 
jí udělili soukromí lékaři – poskytovatelé 
zdravotních služeb. Možnosti komory 
ovlivnit výsledky dohodovacího řízení 
jsou tak úměrné počtu plných mocí, kte-
rým vyjednavači za ČLK-o. s. disponují.

Cílem dohodovacího řízení je, aby se zá-
stupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven 
dohodli na způsobu a výši úhrady zdravotních 
služeb pro příští kalendářní rok. Každá ze zú-
častněných stran prosazuje při jednání své zá-
jmy a dohoda, pokud je uzavřena, by měla být pro 
obě strany přijatelným kompromisem. Ze strany 
poskytovatelů není možné přistoupit na dohodu, 
která poskytovatelům nezajistí prostředky na 
pokrytí nákladů a tvorbu přiměřeného zisku.

Milan Kubek

AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ
dr. Říhová a dr. Kubek 
Návrh ČLK-o. s. nebyl schválen. ČLK 
s dohodou nesouhlasila.

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI
dr. Němeček 
Návrh ČLK-o. s. nebyl schválen. ČLK 
s dohodou nesouhlasila.

AMBULANTNÍ GYNEKOLOGOVÉ
dr. Henčlová 
ČLK s dohodou souhlasila.

KOMPLEMENT
dr. Musil 
ČLK s dohodou souhlasila.

Vyjednavači ČLK-o. s. pro rok 2020 
a  výsledky jednání v  jednotlivých 
segmentech: 
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Základní kapitační sazba pro rok 2020 zůstává stejná jako v roce 
2019, včetně možnosti jejího navýšení pro držitele Diplomu celoži-
votního vzdělávání (poskytovatel s alespoň 50 % nositelů výkonů 
s Diplomem CŽV), v případě provedení preventivní prohlídky alespoň 
u 30 % registrovaných pojištěnců (platí pro VPL) nebo v případě 
akreditovaných zařízení dle zákona č. 95/2004 Sb.

Oproti roku 2019 se v roce 2020 navyšuje hodnota bodu za 
výkony nezahrnuté do kapitační platby:
a)  Pro výkony č. 01021, 01022, 01200, 01201, 15118, 15119, 01186, 01188, 

02021, 02022, 02031, 02032, 02100, 02105, 02125 a 02130 je do-
hodnuta základní hodnota bodu 1,20 Kč s možností navýšení 
o 0,04 Kč pro držitele Diplomu celoživotního vzdělávání (alespoň 
50 % nositelů výkonů poskytovatele) a o dalších 0,05 Kč pro pra-
xe, které mají alespoň 30 ordinačních hodin týdně rozložených do  
5 pracovních dnů, přičemž alespoň 1 den v týdnu musí být ordinační 
hodiny prodlouženy do 18 hodin a musí být zaveden funkční ob-
jednávkový systém umožňující objednat se alespoň 2 dny v týdnu 
na pevně stanovenou hodinu. Hodnota bodu při splnění obou 
bonifikačních podmínek činí 1,29 Kč.

b)  Pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby neuvedené 
v bodě a) je dohodnuta základní hodnota bodu 1,19 Kč s mož-
ností navýšení o 0,04 Kč pro držitele Diplomu celoživotní-
ho vzdělávání (alespoň 50 % nositelů výkonů poskytovatele) 
a o dalších 0,05 Kč pro praxe, které mají alespoň 30 ordinačních 
hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů, přičemž alespoň  
1 den v týdnu musí být ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin 
a musí být zaveden funkční objednávkový systém umožňující 

objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu. 
Hodnota bodu při splnění obou bonifikačních podmínek 
činí 1,27 Kč.

V dohodě je nově výslovně zakotveno, že za ordinační dobu je 
považována ordinační doba sjednaná v příloze č. 2 smlouvy, ve které je 
v ordinaci dostupný alespoň jeden lékař daného pracoviště se specia-
lizovanou způsobilostí, přičemž do ordinační doby není započítávána 
návštěvní služba a administrativní činnost. 

Novinkou je změna úhrady výkonu 09543, který bude v seg-
mentu VPL a PLDD pro rok 2020 nahrazen výkonem 01543 – Sig-
nální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvis-
losti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře v hodnotě 

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

Výsledky dohodovacího řízení  
pro rok 2020
Koncem června tohoto roku bylo ukončeno dohodovací 
řízení o  hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb  
a regulačních omezeních pro rok 2020. Pro rok 2020 dospěli 
zástupci poskytovatelů a  zdravotních pojišťoven k  dohodě 
v 11 segmentech, ve 3 segmentech k dohodě nedošlo. Vedle 
ekonomicky nejvýznamnějšího segmentu akutní lůžkové péče 
jde také o segmenty následná lůžková péče a domácí zdravotní 
péče. V segmentech, ve kterých nedošlo k dohodě, stanoví způsob 
a podmínky úhrady pro rok 2020 Ministerstvo zdravotnictví.

Následující text shrnuje základní parametry dohod, které byly 
uzavřeny v segmentech, v nichž se vyjednávání účastní rovněž zástupci 
České lékařské komory, resp. ČLK-o. s. Jde o segmenty praktických 
lékařů, ambulantních specialistů, gynekologů a komplementu. Pro 
přehlednost je text dohody porovnáván s parametry úhradové vy-
hlášky (dohodou) pro rok 2019.

Nutno dodat, že dohody ještě musí posoudit Minister- 
stvo zdravotnictví, a to z hlediska souladu s právními před-
pisy a veřejným zájmem, a poté je vydat jako úhradovou 
vyhlášku. Podmínky úhrady pro rok 2020 se tedy mohou  
od níže popsaného dohodnutého způsobu úhrady ještě od-
chýlit.
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40 Kč. Podmínkou je, že poskytovatel podepíše do 31. 3. 2020 změnu 
přílohy č. 2, ve které bude výkon 09543 nahrazen výkonem 01543.

Navyšuje se roční úhrada poskytovateli, jehož lékaři se podílí na 
zajišťování lékařské pohotovostní služby z částky k x 35 000 Kč v roce 
2019 na k x 40 000 Kč v roce 2020. 

Co se týče regulačních omezení na předepsané léčivé přípravky 
a zdravotnické prostředky, na vyžádanou péči, včetně odbornosti 
902, dále na výkony 02230 a 01443 (popř. i jiné výkony rychlé dia-
gnostiky) a na pomůcky pro inkontinentní bude v roce 2020, stejně 
jako v minulých letech, tolerováno překročení celostátní průměrné 
úhrady maximálně do 20 %. Pokud poskytovatel překročí celostátní 
průměrnou úhradu v některé z uvedených regulovaných oblastí o 20 %  
a více, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku 
do 25 % z překročení. Nově pro rok 2020 platí, že do průměrné 
úhrady za vyžádanou péči se nezapočítávají náklady na registro-

AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ
V segmentu ambulantních specialistů došlo pro rok 2020 k do-

hodě, která zachovává stejné regulační mechanismy jako v minulých 
letech, včetně regulace prostřednictvím PURO. Nepodařilo se prosadit 
odstranění nespravedlností v úhradách mezi jednotlivými poskyto-
vateli způsobených nesystémovými změnami regulačních opatření 
v průběhu minulých let. Nepodařilo se prosadit ani spravedlivější 
způsob regulací za léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči 
tak, že by byly náklady poskytovatele porovnávány nejen s vlastními 
referenčními náklady, ale i s celostátními průměrnými náklady, jako 
u praktických lékařů.

Dohodou se naopak podařilo po několika letech narovnat 
nespravedlnost v úhradě poskytovatelům v oborech ORL 
a dermatologie, u kterých byla v Seznamu zdravotních výkonů 
napravena chyba kalkulace jimi vykazovaných výkonů, které 
byly původně chybně kalkulovány pro nositele výkonů L2 (lékař 
bez specializované způsobilosti), i když tyto výkony provádějí 
výhradně lékaři se specializovanou způsobilostí (L3). Tato změna 
SZV však dosud nebyla promítnuta do úhrad. Pro rok 2020 bylo 
dohodnuto, že zdravotní pojišťovny pro výpočet úhrady v roce 
2020 navýší smluvním poskytovatelům ORL a dermatologie 
hodnotu PURO. Navýšení se bude týkat těch poskytovatelů, kte-
rým byla v roce 2018 vykázaná péče danou zdravotní pojišťovnou 
uhrazena s výslednou hodnotou bodu nižší než 1,03 Kč. U těchto 
poskytovatelů budou za účelem výpočtu nové hodnoty PURO 
všechny „napravené“ výkony (pro ORL: 71133, 71315, 71313, 71317, 
71511, 71533, 71563, 71580, 71535, 71544, 71621, 71625, 71627, 71629, 
71630, 71653, 71663, 71781, 71713, 71787, 71789, pro dermatologii: 
44007, 44113, 44115, 44117, 44119, 44121, 44209, 44219, 44233, 
44237, 44239, 44243, 44245), které poskytovatel vykázal dané 
zdravotní pojišťovně v roce 2018, oceněny s hodnotou bodu 1,03 Kč  
a z takto nově stanovené výsledné úhrady za rok 2018 bude vypo-
čtena hodnota PURO pro rok 2020.

Součástí dohody je zavedení nového signálního výkonu 09615 
– Signální výkon klinického vyšetření u dětí ve věku od 6 do  
18 let, který bude ambulantním specialistům hrazen ve výši  
30 Kč bez limitace referenčním obdobím. 

Výkonově budou stejně jako v roce 2019 hrazeny následující od-
bornosti a výkony. Změnou je zavedení výkonového způsobu úhrady 

u screeningového vyšetření sluchu u dětí do 5 let (71112). Oproti roku 
2019 byla pro rok 2020 dohodnuta vyšší hodnota bodu:
a)  Poskytovatelé v odbornosti 305 (psychiatrie), 306 (dětská a do-

rostová psychiatrie), 307 (návykové nemoci) a 308 (sexuologie) 
– základní hodnota bodu 1,09 Kč.

b)  Poskytovatelé v odbornosti 901 – klinická psychologie nebo v od-
bornosti 931 a pro hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 
a 309 vykázané v souvislosti s výkony odbornosti 910 – psychote-
rapie společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře – základní 
hodnota bodu 1,13 Kč.

c)  Poskytovatelé v odbornosti 927 – ortoptista, 905 – zrakový terapeut 
a 919 – adiktolog – základní hodnota bodu 1,04 Kč.

d)  Výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 
poskytované poskytovateli v odbornosti 403 – radiační onkologie 
– základní hodnota bodu 0,72 Kč.

e)  Výkony č. 43652 a 43653 poskytované poskytovateli v odbornosti 
403 – radiační onkologie – základní hodnota bodu 1,04 Kč.

f )  Výkony č. 75347, 75348 a 75427 poskytované poskytovateli v od-
bornosti 705 – oftalmologie – základní hodnota bodu 0,72 Kč.

g)  Výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 vykázané 
v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta poskytované 
poskytovateli v odbornosti gastroenterologie – základní hodnota 
bodu 1,11 Kč a výkony screeningu č. 73028, 73029 a 71112 posky-

vané pojištěnce, u kterých byl v roce 2020 vykázán výkon 01186 
(převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického 
lékaře) nebo 01188 (následná prohlídka pacienta s onkologic-
kým onemocněním). Rovněž je výslovně uvedeno, že do nákladů na 
vyžádanou péči se nezapočítávají náklady na výkony mamografického 
screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, screeningu kolo-
rektálního karcinomu, pokud jsou provedeny poskytovatelem, který 
má se zdravotní pojišťovnou k provádění těchto výkonů uzavřenu 
smlouvu. Hranice statisticky nevýznamného počtu registrovaných 
pojištěnců, kdy se regulační omezení neuplatní, se stanoví stejně 
jako v minulém roce na 50. Oproti roku 2019 nebylo pro rok 2020 
sjednáno, že se regulace neuplatní, pokud komplexní náklady na 
poskytovatelem registrované pojištěnce příslušné zdravotní pojiš-
ťovny za rok 2019 nepřekročí komplexní náklady na poskytovatelem 
registrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny za rok 2018.
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tované poskytovateli v odbornosti 701, 702 nebo 704 – základní 
hodnota bodu 1,04 Kč.

Základní hodnota bodu může být navýšena při splnění všech 
následujících bonifikačních podmínek až o 0,10 Kč, konkrétně: 
–  o 0,04 Kč u poskytovatele, u něhož je alespoň 50 % nositelů výkonů 

držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání, 
–  o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel u 50 % pracovišť (IČP) v dané 

odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinač-
ních hodin týdně rozvržených do 5 pracovních dnů (nebo minimálně  
24 hodin týdně u operačních oborů rozvržených do 4 dnů), přičemž má 
alespoň dva dny v týdnu ordinační dobu do 18.00 hod., nebo alespoň 
dva dny v týdnu ordinační dobu od 7.00 hod., nebo alespoň jeden den 
v týdnu od 7.00 hod. a zároveň alespoň jeden den v týdnu do 18.00 hod., 

–  o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel u 50 % pracovišť (IČP) v dané 
odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinač-
ních hodin týdně rozvržených do 5 pracovních dnů (nebo minimálně 
24 hodin týdně u operačních oborů rozvržených do 4 dnů), přičemž 
v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % nových pacientů (pacient, 
u nějž v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 nevykázal zdravotní 
pojišťovně žádný výkon) a současně používá objednávkový systém, 
který však umožňuje přednostní ošetření těch pacientů, u nichž to 
vyžaduje jejich zdravotní stav. 

Ostatní poskytovatelé nehrazení výkonově
 Úhrada za výkony, které nejsou uvedeny výše pod bodem a) až g), 

je stejně jako v minulých letech zastropována průměrnou úhradou 
na URČ v referenčním období (tzv. PURO). Hodnota bodu pro tyto 
poskytovatele byla sjednána v základní výši 1,07 Kč, s výjimkou 
výkonu č. 89312 (denzitometrie dvoufotonová), pro nějž byla sjednána 
základní hodnota bodu 1,03 Kč. 

Základní hodnota bodu u poskytovatelů, kteří nejsou hra-
zeni výkonově, může být navýšena až o 0,10 Kč na 1,17 Kč, resp. 
na 1,13 Kč u výkonu 89312, a to při splnění všech bonifikačních 
podmínek, jak jsou uvedeny výše. 

Limitace úhrady bude provedena podle vzorce:
(1,05 + KN) × (POPzpoZ × PUROo + max[PUROo × POPzpo-

Mh;UHRMh – UHRMr])
Koeficient navýšení (KN) se použije při splnění následujících 

bonifikačních podmínek a je součtem následujících koeficientů (ma-
ximální hodnota KN je 0,10): 
–  0,04 – u poskytovatele, u něhož je alespoň 50 % nositelů výkonů 

držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání, 
–  0,04 – v případě, že poskytovatel u 50 % pracovišť (IČP) v dané 

odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 or-
dinačních hodin týdně rozvržených do 5 pracovních dnů (nebo 
minimálně 24 hodin týdně u operačních oborů rozvržených do  
4 dnů), přičemž má alespoň dva dny v týdnu ordinační dobu do  
18 hod., nebo alespoň dva dny v týdnu ordinační dobu od 7.00 hod., 
nebo alespoň jeden den v týdnu od 7.00 hod. a zároveň alespoň jeden 
den v týdnu do 18.00 hod., 

–  0,02 – v případě, že poskytovatel u 50 % pracovišť (IČP) v dané od-
bornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních 
hodin týdně rozvržených do 5 pracovních dnů (nebo minimálně  
24 hodin týdně u operačních oborů rozvržených do 4 dnů), přičemž 
v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % nových pacientů (pacient, 
u nějž v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 nevykázal zdravotní 
pojišťovně žádný výkon) a současně používá objednávkový systém, 
který však umožňuje přednostní ošetření těch pacientů, u nichž to 
vyžaduje jejich zdravotní stav. 

Při splnění všech bonifikačních podmínek bude PURO (průměrná 
úhrada z roku 2018) navýšeno o 15 %.

Výkonově bez omezení úhrady podle uvedeného vzorce budou 
hrazeny zdravotní služby poskytnuté zahraničním pojištěncům, 
a to s hodnotou bodu 1,29 Kč. Regulace objemu úhrady se neuplat-
ní ani u poskytovatelů, kteří v roce 2018 nebo 2020 v rámci jedné 
odbornosti ošetřili nebo ošetří 80 a méně unikátních pojištěn-
ců dané zdravotní pojišťovny při nasmlouvané kapacitě nejméně  
30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity menší 
než 30 ordinačních hodin týdně se limit 80 ošetřených unikátních 
pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě 
nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost. 

Limit kompenzace za zrušené regulační poplatky (výkon 
09543) je vázán na rok 2018, tj. poskytovatel obdrží maximálně 
třicetinásobek počtu výkonů 09543, které vykázal v roce 
2018.

Co se týče regulačních omezení za léky, zdravotnické prostředky, 
vyžádanou péči, ZUM a ZULP (pro odbornosti a výkony hrazené 
výkonově), byl pro rok 2020 oproti roku 2019 dojednán vyšší tolero-
vaný limit překročení referenční průměrné úhrady na URČ, v roce 
2020 nebude uplatněna regulační srážka, pokud poskytova-
tel nepřekročí 105 % vlastního referenčního limitu (pro rok 
2019 je stanoven limit 102 %). Hranice statisticky nevýznamného 
počtu ošetřených pojištěnců se stanoví na 100 při úvazku nejméně  
30 ordinačních hodin týdně, kdy zdravotní pojišťovna při ošetření 
100 a méně pojištěnců nebude v předmětné odbornosti tento typ 
regulace uplatňovat. 

Pro rok 2020 byl oproti předchozím létům sjednán částečně 
odlišný úhradový i regulační mechanismus. 

1. Hodnota bodu
Hodnota bodu pro rok 2020 je dohodnuta v základní výši 1,08 Kč 
(stejně jako v letech 2016 až 2019). Tato hodnota bodu se za každou 
splněnou podmínku dále navýší:
–  o 0,01 Kč, pokud poskytovatel doloží, že alespoň 50 % nositelů 

výkonů (lékařů) je držiteli platného Diplomu celoživotního vzdě-
lávání ke dni 1. 1. 2019,

AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE
–  o 0,01 Kč v případě, že alespoň u jednoho pracoviště poskytuje 

hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin týdně 
rozvržených do 5 pracovních dnů, přičemž má alespoň dva  
dny v týdnu ordinační dobu do 18 hod., nebo alespoň dva dny 
v týdnu ordinační dobu od 7.00 hod., nebo alespoň jeden den 
v týdnu od 7.00 hod. a zároveň alespoň jeden den v týdnu do 
18.00 hod.,

–  0,01 Kč, pokud poskytovatel do 31. 12. 2020 zdravotní pojišťovně 
doloží, že je držitelem akreditace k uskutečňování vzdělávání 
v oboru gynekologie a porodnictví. 
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2. Prevence
Pokud poskytovatel provedl v roce 2020 preventivní prohlídku vy-
kázanou výkonem 63050 alespoň u 50 % registrovaných pojištěnců, 
bude mu úhrada za výkon 63021 vynásobena koeficientem na-
výšení 1,45 a úhrada za výkon 63050 vynásobena koeficientem 
1,20. 

3. Úhrada za těhotné
Úhrada za těhotné pojištěnky bude stanovena výhradně formou tří 
„balíčkových“ plateb za první, druhý a třetí trimestr těhotenství. 
V rámci dohodovacího řízení byla dohodnuta mezi zástupci poskyto-
vatelů a zdravotních pojišťoven obsáhlá a poměrně složitá Metodika –  
Organizace péče o těhotnou pojištěnku, kde jsou stanoveny podmínky 
úhrady za těhotné. Je nezbytné, aby se poskytovatelé s těmito pod-
mínkami pečlivě seznámili, protože na jejich splnění bude záviset 
platba. Text metodiky i dohody přesahuje kapacitu článku, proto není 
publikován. Zdravotní pojišťovny budou povinny podmínky úhrady 
uvést v úhradových dodatcích. 

4. Limitace celkové úhrady 
 V roce 2020 bude podle dohody nově limitována nejen úhra-

da za výkony, ale i celková úhrada, včetně úhrady za těhotné 
a prevence, a to výpočtem podle následujícího vzorce:

Celková výše úhrady = NPURO2018 × UOP2020 × (1,07 + F(t) + 
IGV + IUV) – EM2020

Úhradový vzorec i nadále používá k limitaci úhrady tzv. PURO 
(průměrná úhrada poskytovatele na URČ v referenčním období), avšak 
na rozdíl od předchozích let je v roce 2020 do PURO započítána 
jak úhrada za výkony v roce 2018, tak individuální bonifikační 
platba a úhrada za těhotné v roce 2018 (viz proměnná NPURO2018 
ve výše uvedeném vzorci). Limit NPURO2018 bude navýšen o 7 %. 
Vzorec však obsahuje další koeficienty, které mohou takto stanovenou 
hodnotu limitu NPURO2018 dále ovlivnit – index genetických vyšetření 
těhotných (IGV) a index ultrazvukových vyšetření těhotných (IUV), 
které mohou dosahovat i záporné hodnoty (až –0,04), a proměnná 
F(t), jejíž hodnota (0–0,06) se odvíjí od poměru ošetřených těhotných 
pojištěnek v roce 2020. Od celkového limitu úhrady bude odečtena 
hodnota extramurální péče o těhotné v roce 2020 (proměnná EM2020). 
Obecně lze s ohledem na složitost výpočtu s velkým množstvím pro-
měnných uvést, že v případě poskytovatelů, kteří pečují o těhotné, je 
odhad dopadu úhradového vzorce na celkovou úhradu do ukončení 
roku 2020 fakticky nemožný, jelikož obsahuje proměnné, jejichž hod-
notu poskytovatel v průběhu roku nemůže znát a některé ani ovlivnit 
(extramurální péče, kterou poskytl jiný poskytovatel). S ohledem na 
složitost vzorce i ostatních úhradových podmínek doporučujeme 
se seznámit s kompletními úhradovými podmínkami, které musí 
zdravotní pojišťovny uvést v návrhu úhradového dodatku. Ohledně 
kompletního obsahu dohody, kde jsou uvedeny definice jednotlivých 

proměnných i detailní podmínky nároku na úhradu v roce 2020, od-
kazujeme v podrobnostech na protokol z dohodovacího řízení, který 
je uveřejněn na webových stránkách ČLK www.lkcr.cz.

Výkonově bez omezení úhrady výše uvedeným vzorcem budou 
hrazeny zdravotní služby poskytnuté zahraničním pojištěncům, a to 
s hodnotou bodu 1,11 Kč. Regulace objemu úhrady se neuplatní ani 
u poskytovatelů, kteří v roce 2018 nebo 2020 v rámci jedné odbornosti 
ošetřili 50 a méně unikátních pojištěnců dané zdravotní pojišťovny při 
nasmlouvané kapacitě nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě 
nasmlouvané kapacity menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit  
50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, 
kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou 
odbornost. 

5. Kompenzace regulačních poplatků
Nově se kompenzace za zrušené regulační poplatky váže k roku 

2018. Limit kompenzace je dohodnutý jako třicetinásobek počtu 
výkonů 09543 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojiš-
ťovnou uznaných v roce 2018.

6. Regulační omezení
Regulační omezení za léky, zdravotnické prostředky a vyžá-

danou péči zůstávají nastavena shodně jako v roce 2019. Toleruje 
se překročení referenční průměrné úhrady na URČ maximálně  
o 5 %. Hranice statisticky nevýznamného počtu ošetřených pojiš-
těnců se shodně jako v roce 2018 stanoví na 50 při úvazku nejméně  
30 ordinačních hodin týdně, kdy zdravotní pojišťovna při ošetření 
50 a méně pojištěnců nebude v předmětné odbornosti regulační 
srážku vypočítávat. 

7. Úhrada služeb asistované reprodukce (výkony IVF)
Podle dohody budou výkony asistované reprodukce vykazovány 

centry asistované reprodukce výhradně prostřednictvím v dohodě 
dohodnutých balíčkových kódů/výkonů. Výkony budou hrazeny 
výkonově bez regulace s hodnotou bodu 1,08 Kč. 

1. Radiodiagnostické služby
Dohodnutý způsob úhrady radiodiagnostických služeb pro rok 

2020 v principu odpovídá způsobu úhrady, který zakotvují úhradové 
vyhlášky (dohoda) z minulých let. Oproti roku 2019 se navyšuje hod-
nota bodu, fixní složka úhrady i referenční limit (koeficient KN). 

Výkony v odbornosti 806 – mamografický screening a výkony 

KOMPLEMENT
screeningu děložního hrdla – budou hrazeny výkonově s hodnotou 
bodu 1,11 Kč.

Výkonově budou hrazeny i výkony 89111, 89119, 89123, 89127 
a 89131 s hodnotou bodu 1,28 Kč. Tuto hodnotu bodu lze navýšit 
o 0,01 Kč u těch poskytovatelů, kteří budou poskytovat alespoň 
u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti služby po celý rok 
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2020 v rozsahu alespoň 35 hodin týdně rozložených do 5 pracovních 
dnů. Úhrada za tyto výkony nevstupuje do výpočtu limitace úhrady 
podle úhradového vzorce. 

Úhrada ostatních výkonů v radiodiagnostických odbornostech je 
stejně jako v minulých letech limitována tzv. výslednou hodnotou 
bodu, která se vypočítává v návaznosti na referenční období. 

Výsledná hodnota bodu (HBred) je součtem variabilní složky 
úhrady a fixní složky úhrady a její výpočet je prováděn s použitím 
následujících matematických vzorců:
HBred = FS + VS
kde:
HBred  je výsledná hodnota bodu, která je použita v hodnoceném 

období pro ocenění poskytnutých výkonů.
FS je fixní složka úhrady podle písm. a) až d) uvedených níže.
VS je variabilní složka úhrady, která se stanoví podle vzorce:

kde:
HB  je hodnota bodu uvedená níže v písm. a) až d).
KN  je koeficient navýšení, který se stanoví ve výši 1,05 pro hra-

zené služby podle písm. a) (viz níže) a ve výši 1,04 pro ostatní 
hrazené služby.

PBref  je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní 
pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období (2018) 

přepočtený podle seznamu výkonů ve znění účinném  
k 1. lednu 2020. Do celkového počtu se nezapočítávají 
počty bodů za výkony 89111, 89119, 89123, 89127 
a 89131.

PBho  je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní 
pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období. Do 
celkového počtu se nezapočítávají počty bodů za 
výkony 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131.

UOPref   je počet unikátních pojištěnců ošetřených v referenčním 
období, kromě unikátních pojištěnců, na které byl 
vykázán pouze někter ý z výkonů 89111, 89119, 89123, 
89127 a 89131.

UOPho  je počet unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném 
období, kromě unikátních pojištěnců, na které byl 
vykázán pouze některý z výkonů 89111, 89119, 89123, 
89127 a 89131.

Pro výpočet výsledné hodnoty bodu budou v roce 2020 použity 
pro jednotlivé odbornosti a výkony následující hodnoty bodu (HB) 
a fixní složky úhrady:
a) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 809 a v odbor-
nosti 810 se pro poskytovatele, kteří v referenčním období vykázali 
některý z výkonů 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131, stanoví 
hodnota bodu (HB) 1,28 Kč a fixní složka úhrady 0,47 Kč. Pro po-
skytovatele, kteří v referenčním období nevykázali žádný z výkonů 
89111, 89119, 89123, 89127 a 89131, se stanoví hodnota bodu 
(HB) 1,19 Kč a fixní složka úhrady 0,47 Kč. Uvedenou hodnotu 
bodu lze navýšit o 0,01 Kč u těch poskytovatelů, kteří poskytují 
alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti služby po 
celý rok 2020 v rozsahu alespoň 35 hodin týdně rozložených do  
5 pracovních dnů.
b) Pro výkony 89611 až 89619 odbornosti 809 byla dohodnu-
ta hodnota bodu (HB) 0,57 Kč a fixní složka úhrady 0,40 Kč. 
V případě, že poskytovatel doloží do 31. 1. 2021, že byl po celý rok 
2020 zapojen do systému elektronického zpracování, archivace 
a distribuce obrazových dat, bude uplatněna hodnota bodu (HB) 
0,58 Kč a fixní složka úhrady 0,40 Kč. Uvedenou hodnotu bodu 
lze navýšit o 0,01 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho 
pracoviště (IČP) dané odbornosti poskytuje hrazené služby po 
celý rok 2020 v rozsahu alespoň 70 hodin týdně. 
c) Pro výkony 89711 až 89725 odbornosti 809 byla dohodnu-
ta hodnota bodu (HB) 0,55 Kč a fixní složka úhrady 0,40 Kč. 
V případě, že poskytovatel doloží do 31. 1. 2021, že byl po celý rok 
2020 zapojen do systému elektronického zpracování, archivace 
a distribuce obrazových dat, bude uplatněna hodnota bodu (HB) 
0,57 Kč a fixní složka úhrady 0,40 Kč. Uvedenou hodnotu bodu 
lze navýšit o 0,01 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho 
pracoviště (IČP) dané odbornosti poskytuje hrazené služby po 
celý rok 2020 v rozsahu alespoň 70 hodin týdně.
d)   Pro výkon 89312 byla dohodnuta hodnota bodu (HB) 1,03 Kč 
a fixní složka úhrady 0,43 Kč.

Výkonově bez omezení úhrady výše uvedeným vzorcem budou 
hrazeny zdravotní služby poskytnuté zahraničním pojištěncům, 
a to s hodnotou bodu 1,29 Kč pro služby dle písm. a) a d), viz výše, 
a s hodnotou bodu 0,59 Kč za zdravotní služby dle písm. b) a c), 
viz výše. Regulace objemu úhrady výslednou hodnotou bodu se 
neuplatní ani u poskytovatelů, kteří v roce 2018 nebo 2020 v rámci 
jedné odbornosti ošetřili 50 a méně unikátních pojištěnců dané 
zdravotní pojišťovny. 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. se sídlem Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice

l  VŠ vzdělání lékařského směru a specializovanou způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
l  licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře
l  prokazatelnou praxi ve vedoucí / řídící funkci ve zdravotnictví minimálně 3 roky
l  velmi dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti
l  znalost legislativy v oblasti zdravotnictví
l    orientaci v ekonomice zdravotnictví
l   morální a občanskou bezúhonnost

l  nadstandardní smluvní mzdové podmínky
l moderní pracovní prostředí
l vysoký standard akreditované, komplexně vybavené nemocnice
l  zaměstnanecké benefity (1 týden řádné dovolené navíc, úhrada tří dnů náhlé indispozice za rok, závodní stravování 

+ příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, přednostní péče v rámci ONP, a.s. a další)
l maximální podporu dalšího vzdělávání
l  standardní vybavení manažerské pozice včetně parkování v areálu nemocnice

NÁMĚSTEK PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI
Požadujeme:

Nabízíme:

l    strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
l  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, o získané specializované způsobilosti a licence ČLK 

pro výkon funkce vedoucího lékaře
l  výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
l    souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 110/2019 Sb., v platném znění

Přihlášky včetně všech náležitostí zasílejte nebo osobně doručte v  zalepené obálce s  označením 
„VŘ - náměstek“ na adresu: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Ředitelství Gen. R. Tesaříka 80 261 01  Příbram I

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2019 ve 12.00 hodin
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv  výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

Kontakt pro doplňující informace: Ing. Tomáš Hadžega, tomas.hadzega@onp.cz, 318 641 108, 603 295 535 
www.nemocnicepribram.cz

Inzerce
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2. Laboratorní služby
Dohodnutý způsob úhrady laboratorních služeb pro rok  

2020 v principu odpovídá způsobu úhrady, který byl dohodnutý  
pro rok 2019. Oproti roku 2019 byla dohodnuta vyšší hodnota 
bodu. 

1. Výkonový způsob úhrady 
I nadále platí, že výkony screeningu děložního hrdla jsou hra-

zeny výkonově bez regulace s dohodnutou hodnotou bodu 1,11 Kč.

2. Úhrada výkonů 09119 a 97111
Pro výkon 09119 (odběr krve ze žíly u dospělého nebo u dítěte 

nad 10 let) a pro výkon 97111 (separace séra nebo plazmy) byla do-
hodnuta hodnota bodu 1,08 Kč, přičemž úhrada za tyto výkony 
nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 3. 
Uvedené výkony nicméně nebudou hrazeny výkonově, ale jejich 
úhrada bude limitována podle referenčního období (2018). 
Zdravotní pojišťovna v roce 2020 za tyto výkony poskytovateli 
uhradí maximálně 105 % celkového objemu úhrady za tyto výkony 
v roce 2018, který se vypočte jako součin počtu vykázaných bodů 
za tyto výkony v roce 2018 a hodnoty bodu 1,08 Kč. 

Vzorec pro výpočet limitu úhrady za výkony 09119 a 97111 je 
stanoven následovně: 

PBref x HB × 1,05
kde:
PBref je celkový počet bodů za výkony č. 09119 a č. 97111 po-
skytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných 
v roce 2018.
HB je hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.

3. Úhrada ostatních laboratorních služeb
Úhrada ostatních laboratorních služeb, které nejsou uvede-

ny v bodě 1 nebo 2, bude i v roce 2020 zastropována maximální 
celkovou úhradou, která se vypočte podle průměrné úhrady 
v referenčním období (PUROicz), jímž je rok 2018, a počtu 
ošetřených pojištěnců v roce 2020. 

Jedná se o níže uvedené laboratorní služby, u nichž byla do-
hodnuta následující hodnota bodu:

a) Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 
807, 812 až 815, 817, 818, 819 a 823 se stanoví hodnota bodu 
0,72 Kč pro držitele Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 
nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. 
Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 802 se stanoví 
hodnota bodu 0,85 Kč pro držitele Osvědčení o akreditaci dle 
ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodno-
ceném období. 
V případě, že v průběhu hodnoceného období dojde k ukončení 
platnosti osvědčení, je nezbytné, aby poskytovatel doložil po-
jišťovně osvědčení navazující na platnost původního osvědčení. 
Nové osvědčení pro hodnocené období předloží poskytovatel 
nejpozději do 31. 12. 2020, přičemž hodnota bodu podle před-
chozích odstavců bude stanovena od data platnosti osvědčení. 
Pro všechny ostatní neakreditované odbornosti, případ-
ně odbornosti, pro které nebude poskytovatel držitelem 
osvědčení, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,40 Kč.
b) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 816 se stanoví 
hodnota bodu ve výši 0,80 Kč.
Princip regulace objemu úhrady bude v roce 2020 stejný jako 

v letech 2016 až 2019. Referenční limit úhrady (PUROicz) bude 
u všech poskytovatelů navýšen o 4 % (stejně jako v roce 2019) 
a stejně jako v roce 2019 je zakotven mechanismus navyšující 
hodnotu PUROicz u poskytovatelů uvedených výše pod bodem a), 
u nichž při úhradě za rok 2018 poklesla skutečná hodnota bodu 
pod 85 % stanovené hodnoty bodu. 

Výpočet limitu úhrady za rok 2020 se provede podle vzorce:
POPicz × PUROicz × 1,04
kde:
POPicz  je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny 

ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech 
uvedených výše písm. a), resp. b) v roce 2020, kromě 
unikátních pojištěnců, na které byl v hodnoceném 
období vykázán pouze výkon 09119 nebo výkon 97111.

PUROicz  je průměrná úhrada za výkony, včetně ZUM/ZULP, 
na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného posky-
tovatelem ve všech odbornostech uvedených shora 
pod písm. a) a b) v roce 2018. Do průměrné úhrady 
se nezapočítává úhrada za výkony 09119 a 97111.

Stejně jako v roce 2019 pro rok 2020 platí, že u poskytovatelů, 
kteří nebyli v roce 2018 držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN 
ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL, ale v roce 2020 dr-
žiteli předmětných osvědčení budou, provede zdravotní pojišťovna 
přepočet PUROicz s použitím hodnoty bodu 0,71 Kč pro odbornosti 
222, 801, 807, 812 až 815, 817, 818, 819 a 823 a s použitím hodnoty 
bodu 0,85 Kč pro odbornost 802. 

Výkonově bez omezení úhrady výše uvedeným vzorcem budou 
v roce 2020 hrazeny zdravotní služby poskytnuté zahraničním 
pojištěncům. Regulace objemu úhrady podle úhrady v referenčním 
období se dále neuplatní u poskytovatelů, kteří v roce 2018 nebo 
2020 ošetřili 10 a méně unikátních pojištěnců dané zdravotní 
pojišťovny. 

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská,  

právní kancelář ČLK
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Připomínky ČLK k úhradové vyhlášce

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na ukončené dohodovací řízení zpracovalo návrh úhradové vyhlášky 
pro rok 2020 a předložilo jej koncem srpna tohoto roku do vnitřního připomínkového řízení. ČLK uplatnila 
k návrhu úhradové vyhlášky připomínky, které lze rozdělit do tří skupin:

1. V  segmentech, ve kterých ČLK-o. s. 
v rámci dohodovacího řízení navrhovala vyšší 
úhradu, nežli zakotvuje přijatá dohoda (prak-
tičtí lékaři a ambulantní specialisté), byla na-
vržena úprava úhradových parametrů tak, aby 
odpovídala vyšší úhradě navrhované ze strany 
ČLK-o. s. V obou segmentech se jedná o návrh 
vyšší hodnoty bodu a v případě ambulantních 
specialistů i o vyšší nárůst PURO a vyšší 
hodnotu minimálního počtu ošetřených 
pojištěnců, kdy se neuplatní regulace (na-
vrženo 100). Cílem návrhu je dosáhnout pro 
poskytovatele zdravotních služeb alespoň 9% 
meziročního nárůstu úhrad. Rovněž bylo ve 
shodě s dohodovacím řízením navrženo, aby se 
i v případě ambulantních specialistů uplatnilo 
při určení výše regulační srážky za léčiva, 
zdravotnické prostředky a vyžádanou péči 

porovnání nejen s vlastním referenčním 
obdobím, ale rovněž i s celostátním průmě-
rem, který je z hlediska možného nadužívání 
nebo účelového chování poskytovatele ob-
jektivnější. Regulace by byla uplatněna pouze 
v případě, pokud by poskytovatel překročil 
oba limity (vlastní i celostátní). Vedle toho 
bylo navrženo, aby regulační srážka v jedné 
odbornosti mohla být uplatněna maximálně 
do výše odpovídající 5% objemu úhrady 
za výkony v dané odbornosti snížené o objem 
úhrady za ZUM a ZULP. 

2. ČLK navrhla úpravu těch ustanove-
ní, která se odchylovala od přijaté dohody. 
Konkrétně navrhla hodnotu bodu 1,29 Kč 
pro úhradu péče zahraničním pojištěncům 
poskytnutou ambulantními specialisty, kte-
rá byla dohodnuta v rámci dohodovacího 

řízení, ale ve vyhlášce byla navržena hod-
nota bodu 1,23 Kč (na rozdíl od praktiků 
a komplementu, kde zůstala hodnota bodu 
1,29 Kč). Dále ČLK upozornila na chybu 
definice proměnné PBref použité pro úhra-
du radiodiagnostické péče, ze které oproti 
dohodě vypadla část ustanovení.

3. Česká lékařská komora navrh-
la jako mimořádné opatření k řešení 
akutní personální krize pro všechny 
smluvní poskytovatele 5% navýšení 
úhrady nad rámec stanovený úhra-
dovou vyhláškou pro rok 2020, resp. 
navrhla, aby celková úhrada vypočtená 
dle úhradové vyhlášky pro rok 2020 
byla u všech poskytovatelů násobena 
koeficientem 1,05.

Hledáme naše srdcová esa! 

Zdravotnická skupina EUC hledá 
šikovné KARDIOLOGY pro své 
kliniky v Praze, Brně a Zlíně.

Kromě atraktivní fi nanční odměny, podpory vzdělávání (volno i fi nanční příspěvek) a řady dalších zaměstnaneckých 
benefi tů nabízíme podmínky, které přizpůsobíme vašim individuálním potřebám tak, abyste u nás byli spokojeni.  
Navíc jsme otevřeni různým formám a délkám úvazků. Zdá se vám naše nabídka zajímavá? Ozvěte se nám.   

Kontakt  | E kariera@euc.cz N 800 400 100
A  www.euc.cz/kariera E kariera@euc.cz  N 800 400 100

3 Inzerce kardiolog 210x145mm fin 0609.indd   1 06.09.19   17:19

PLATY LÉKAŘŮ
LÉKAŘI A SOUKROMÉ FIRMY

JIŽ NYNÍ JE TŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST

P L N Á  M O C

V                                                          dne:

aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
–    v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17 odst. 2 

zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění
–    v dohodovacím řízení o hodnotě bodu, výši úhrad hrazených služeb  

a regulačních omezeních dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., 
v platném znění

a to za 

•   skupinu poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti 
a dorost

•   skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

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

•   skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnos-
tických služeb 

(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v  plném rozsa-
hu úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem  
č. 48/1997 Sb.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud jich usta-
noví více, souhlasí s  tím, aby každý z nich jednal samostatně v plném 
rozsahu tohoto zmocnění. 
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem svého podpisu zmocnitelem a je vy-
hotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zmocněnec a druhý 
zmocnitel.

Zmocnitel – poskytovatel zdravotních služeb 

název:

sídlo:

IČ:     IČZ1):     IČP2):

zastoupený:  

tímto zmocňuje
Zmocněnce – profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotních služeb:

Českou lékařskou komoru–o. s.
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2

zde odstřihněte

Pozn.: IČZ, IČP jsou fakultativními údaji, na jejichž základě ČLK–o. s. získává 
komplexní představu o smluvních poskytovatelích zdravotních služeb, které 
v rámci dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění těchto údajů neza-
kládá neplatnost plné moci. 

1. IČZ – identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb nebo části 
poskytovatele zdravotních služeb: osmimístný číselný kód, číslo přiděluje 
místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, 
která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným posky-
tovatelem. 

2. IČP – identifikační číslo pracoviště: osmimístný číselný kód, který blíže 
identifikuje konkrétní zdravotnické pracoviště poskytovatele zdravotních slu-
žeb nebo jeho části. IČP potvrzuje místně příslušné pracoviště VZP. 

Zmocnitel (podpis a razítko)

✂

O tom, zda Česká lékařská komora bude mít dost síly 
hájit zájmy soukromých lékařů v  dohodovacím 
řízení o  úhradách zdravotních služeb pro rok 
2021, se rozhoduje již nyní.

•   Chcete, aby vaše ekonomické zájmy hájilo 
nejsilnější sdružení poskytovatelů s profesio- 
nálními právníky a ekonomy? 

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

•  Chcete se bránit ekonomické zvůli státu a zdra-
votních pojišťoven, které zneužívají nejednot-

nost nás lékařů? 
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otá-
zek odpověděli ANO, pak neváhejte a za-
šlete plnou moc pro ČLK–o. s., abychom 
mohli v  dohodovacích řízeních hájit také 
vaše oprávněné zájmy.
Žádáme o vyplnění formuláře plné moci také 

ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří 
svoji plnou moc ČLK–o. s. udělili již dříve.

Inzerce
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Hledáme naše srdcová esa! 

Zdravotnická skupina EUC hledá 
šikovné KARDIOLOGY pro své 
kliniky v Praze, Brně a Zlíně.

Kromě atraktivní fi nanční odměny, podpory vzdělávání (volno i fi nanční příspěvek) a řady dalších zaměstnaneckých 
benefi tů nabízíme podmínky, které přizpůsobíme vašim individuálním potřebám tak, abyste u nás byli spokojeni.  
Navíc jsme otevřeni různým formám a délkám úvazků. Zdá se vám naše nabídka zajímavá? Ozvěte se nám.   

Kontakt  | E kariera@euc.cz N 800 400 100
A  www.euc.cz/kariera E kariera@euc.cz  N 800 400 100
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PLATY LÉKAŘŮ
LÉKAŘI A SOUKROMÉ FIRMY

JIŽ NYNÍ JE TŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST

P L N Á  M O C

V                                                          dne:

aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
–    v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17 odst. 2 

zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění
–    v dohodovacím řízení o hodnotě bodu, výši úhrad hrazených služeb  

a regulačních omezeních dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., 
v platném znění

a to za 

•   skupinu poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti 
a dorost

•   skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

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

•   skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnos-
tických služeb 

(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v  plném rozsa-
hu úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem  
č. 48/1997 Sb.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud jich usta-
noví více, souhlasí s  tím, aby každý z nich jednal samostatně v plném 
rozsahu tohoto zmocnění. 
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem svého podpisu zmocnitelem a je vy-
hotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zmocněnec a druhý 
zmocnitel.

Zmocnitel – poskytovatel zdravotních služeb 

název:

sídlo:

IČ:     IČZ1):     IČP2):

zastoupený:  

tímto zmocňuje
Zmocněnce – profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotních služeb:

Českou lékařskou komoru–o. s.
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2

zde odstřihněte

Pozn.: IČZ, IČP jsou fakultativními údaji, na jejichž základě ČLK–o. s. získává 
komplexní představu o smluvních poskytovatelích zdravotních služeb, které 
v rámci dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění těchto údajů neza-
kládá neplatnost plné moci. 

1. IČZ – identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb nebo části 
poskytovatele zdravotních služeb: osmimístný číselný kód, číslo přiděluje 
místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, 
která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným posky-
tovatelem. 

2. IČP – identifikační číslo pracoviště: osmimístný číselný kód, který blíže 
identifikuje konkrétní zdravotnické pracoviště poskytovatele zdravotních slu-
žeb nebo jeho části. IČP potvrzuje místně příslušné pracoviště VZP. 

Zmocnitel (podpis a razítko)

✂

O tom, zda Česká lékařská komora bude mít dost síly 
hájit zájmy soukromých lékařů v  dohodovacím 
řízení o  úhradách zdravotních služeb pro rok 
2021, se rozhoduje již nyní.

•   Chcete, aby vaše ekonomické zájmy hájilo 
nejsilnější sdružení poskytovatelů s profesio- 
nálními právníky a ekonomy? 

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

•  Chcete se bránit ekonomické zvůli státu a zdra-
votních pojišťoven, které zneužívají nejednot-

nost nás lékařů? 
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otá-
zek odpověděli ANO, pak neváhejte a za-
šlete plnou moc pro ČLK–o. s., abychom 
mohli v  dohodovacích řízeních hájit také 
vaše oprávněné zájmy.
Žádáme o vyplnění formuláře plné moci také 

ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří 
svoji plnou moc ČLK–o. s. udělili již dříve.
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Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravotnictví

Setkání s ministrem zdravotnictví poodkrylo oponu 

Je nás 10 a zastupujeme poskytovatele zdravotní péče, zaměstnance i pacienty: 
Asociace českých a moravských nemocnic, Charita Česká republika, Diakonie Českobratrské církve 
evangelické, Gratia futurum 913, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařský odborový 
klub – Svaz českých lékařů, Česká lékařská komora, Svaz pacientů ČR, Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR a Rada seniorů ČR.

Ve čtvrtek 5. září proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví jednání zdravotnické tripartity a následně pak 
i schůzka zástupců Krizového štábu proti kolapsu zdravotnictví s ministrem zdravotnictví. Na schůzku 
měl původně dorazit i premiér České republiky, ale předchozího večera se omluvil. 

Společné prohlášení ze dne 12. srpna 2019 

Na to, co je za ní, ale není hezký pohled

Chceme zastavit krizi ve zdravotnic-
tví a dosáhnout nápravy již existujících 
problémů. Protože současné potíže zdra-
votnictví jsou způsobené nedostatkem pe-
něz, požadujeme, aby ČR dávala do zdra-
votnictví 9 % HDP. (Německo 11,1 % HDP, 
Rakousko 10,4 % HDP, průměr EU 9,90 %  
HDP, průměr OECD 9 % HDP, průměr ČR 
necelých 7 % HDP. Proto požadujeme alespoň 
průměr zemí OECD.) 

Jako první krok vedoucí k přiblížení 
se 9 % HDP požadujeme pro rok 2020: 

Z  nezákonných přebytků na účtech 
zdravotních pojišťoven využít 25 mld. Kč na 
úhradu poskytnuté zdravotní péče, celkem 
chceme rozdělit do úhrad za poskytnutou 
péči 45 mld. Kč. 

Finance navrhujeme rozdělit pro rok 
2020 prostřednictvím úhradové vyhlášky 
následovně:
•   Nemocnicím zvýšit úhrady za akutní péči 

o 15 %.
•   Úhrady za následnou péči zvýšit o 1000 Kč 

na lůžko a den. 

•   Úhrady za domácí zdravotní péči zvýšit 
o 40 %.

•   Úhrady za zdravotní péči poskytovanou 
v sociálních službách zvýšit o 40 %. 

•   Všem ostatním segmentům úhrady navýšit 
proporcionálně. 

9 % HDP pro zdravotnictví v ČR umožní:
1. Zlepšit kvalitu a dostupnost zdra-

votní péče, moderních léků a zdravotních 
pomůcek.

2. Zachovat současnou síť nemocnic, ob-
novit provoz uzavřených oddělení, přestat 
z nemocnic propouštět nedoléčené pacienty, 
v případě potřeby rychlé pomoci mít k dispo-
zici záchranku i potřebné lůžko v nemocnici.

3. Zabránit finančnímu a personálnímu 
kolapsu domácí zdravotní péče o pacienty, 
zajistit její rozvoj.

4. Narovnat dlouhodobě podfinancované 
úhrady pro domácí zdravotní péči a pro zdra-
votní péči poskytovanou klientům v pobyto-
vých zařízeních sociálních služeb. Poskytovat 
potřebnou zdravotní péči klientům sociálních 
služeb v místě jejich pobytu a přestat plýtvat 

využíváním záchranky a nemocnic kvůli ba-
nálním problémům těchto klientů.

5. Personálně stabilizovat nemocnice – 
zvýšit platy a mzdy zaměstnancům, získávat 
je zpět do zdravotnictví a zvýšit jejich počet 
tak, aby se odstranilo přetěžování zaměst-
nanců, které je nyní jednou z hlavních příčin 
jejich odchodu z nemocnic.

6. V nemocnicích zlepšovat pracovní pod-
mínky, pracovní prostředí a vybavení.

7. Omezit množství přesčasové práce 
a prosazovat dodržování zákoníku práce v ne-
mocnicích i v domácí zdravotní péči, zlepšit 
postgraduální vzdělávání lékařů, a tím i atrak-
tivitu jejich zaměstnání v ČR. 

8. Zajistit běžnou zdravotní péči co nejblí-
že k pacientovi, hospitalizovat pacienty v blíz-
ké nemocnici a zachovat tak kontakt pacienta 
s rodinou, což je důležité pro jeho uzdravení.

9. Zvýšit rozsah prevence, například za-
vést bezplatné očkování proti klíšťové ence-
falitidě pro občany nad 65 let, protože chrání 
zdraví pacientů, a navíc je vždy levnější než 
léčba.                                                              www.9pkz.cz

Jednání bylo i tak velmi zajímavé a pouč-
né. Ne že by se něco vyřešilo, to snad ani nikdo 
neočekával. Ale po čtvrtku i zástupci dalších 
organizací sdružených v Krizovém štábu jasně 
poznali to, co představitelé ČLK i zdravotnic-
kých odborových organizací již dlouho vědí. 
Totiž to, co je ministr zdravotnictví a vedení 
ministerstva skutečně zač. 

Alfou a omegou současných vyhrocených 
sporů jsou prostředky pro úhradu zdravotní 
péče. Situace je historicky unikátní. Na účtech 
zdravotních pojišťoven je přebytek ve výši skoro 
60 miliard korun a tento přebytek stále narůstá. 

Prognóza ekonomického vývoje je podle Mi-
nisterstva financí také příznivá, v letech 2020 
a 2021 se očekává hospodářský růst kolem 3 % 
a pro rok 2020 očekává Ministerstvo financí 
růst mezd více než 5 %. Za těchto okolností lze 
předpokládat, že i výběr zdravotního pojištění 
bude mít v letech 2020 a 2021 rostoucí trend. 

Současně ale probíhá ve zdravotnictví la-
tentní a stále se zhoršující krize, a to zejména 
krize personální. Nebudu to zde rozvádět, ale 
uzavřená oddělení v nemocnicích, stovky hodin 
přesčasů a prodlužující se objednací doby, to je 
realita, kterou všichni dobře známe. 

Logicky byl tedy na ministra zdravotnictví 
vznesen požadavek na navýšení úhrad zdravotní 
péče pro rok 2020 o dalších zhruba 25 miliard 
korun. Tedy o částku, která tvoří necelou po-
lovinu toho, co nyní na fondech zdravotních 
pojišťoven bezúčelně leží. 

Jednání bylo prakticky jen o tomto bodu. 
Postoj ministra je jednoznačný: z přebytků ne-
hodlá příští rok uvolnit ani korunu. Tento postoj 
ale nedokázal ministr racionálně zdůvodnit. 
Nutnost zachovat prostředky by snad mohla 
vysvětlit očekávaná velká hospodářská krize. 
Tu ale vláda nečeká, což při jednání potvrdil In

ze
rc

e 
A1

91
00

15
77

 ▼



TEMPUS MEDICORUM    /   ZÁŘÍ 2019 13

i přítomný zástupce Ministerstva financí. Mi-
nistr Vojtěch pak cosi vyprávěl o zpomalování 
hospodářského růstu, což ale, jak ví snad každý 
průměrně vzdělaný člověk, není hospodářská 
krize. Zástupce Ministerstva financí se v tu chvíli 
snažil stát se neviditelným. 

Co je ale mnohem závažnější, ani ministr 
Vojtěch, ani přítomný náměstek VZP Šmehlík 
a zároveň poradce ministra Vojtěcha nedokázali 
odpovědět na otázku, na co hodlají těch 60 mili-
ard korun použít. Ministr je totiž toho názoru, 
že: „Zvýšení peněz do zdravotnictví nebude mít 
vliv na zvýšení kvality péče.“ 

Pak si asi uvědomil, že přestřelil, a začali to 
spolu s náměstkem Šmehlíkem žehlit. Takže 
jsme se dozvěděli perly typu: „Kdybychom v roce 
2020 zvýšili prostředky, tak nám stoupnou vy-
měřovací základy pro rok 2022 na neúnosnou 
hranici a nebude to ufinancovatelné.“ Což je 
samozřejmě nesmysl, výši meziročního růstu 
určuje ministr v úhradové vyhlášce a vyměřo-
vací základ je pouze jeden z činitelů. Asi stále 
nepochopil principy násobení a dělení. 

Tohle byl zjevně další úlet, tak to zkusili 
jinak. A asi se nechtěně pod tlakem prořekli. 
Ministr (za mohutného přispění náměstka 
Šmehlíka) pootočil a začal o tom, že prostředky 
navýšeny být mohou, ale INDIVIDUÁLNĚ NAD 
RÁMEC ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY. Přeloženo 
z političtiny do normálního jazyka – my nějaké 

peníze dáme, ale pouze tomu, kdo se nám bude 
líbit, a podle kritérií, o kterých krom nás nebude 
nikdo vědět. Možná by panu ministrovi Voj-
těchovi a náměstku Šmehlíkovi měl už někdo 
vysvětlit, že prostředky zdravotního pojištění 
nejsou jejich, ale veřejné. 

Jednání pak pokračovalo v mírně obměně-
né sestavě za přítomnosti zástupců organizací 
sdružených v Krizovém štábu, kteří předtím na 
jednání tripartity nebyli z rozhodnutí ministra 
vpuštěni. V zásadě se opakovalo to, co předtím, 
ale několik bodů by přece jen stálo za zvláštní 
zmínku. 

Hned na začátku dal jednání jasný směr 
neočekávaný a velmi odporný, ba sprostý útok 
ministra Vojtěcha na přítomné zástupkyně Dia-
konie Českobratrské církve evangelické a Cha-
rity České republiky. Obě dámy si to nenechaly 
líbit a velmi důrazně ministra usadily zpátky do 
lavice. Ministra to zjevně zaskočilo a pak už se 
jen zamotával do svých lží. Náměstek Šmehlík 
se ho svým řevem sice snažil chránit, ale pak 
odpadl i on. 

Samozřejmě jsme se nedočkali žádného 
uznání našich požadavků, o použití prostředků 
blábolili totéž jako na tripartitě, ale něco dalšího 
přece jen ministr přiznal. Sice je toho názoru, že 
přesčasy ve zdravotnictví nejsou nijak hrozné, 
protože právníci pracují mnohem více než lékaři, 
ale stejně:

Dodržování zákonů České republiky 
(konkrétně zákoníku práce) není pro mi-
nistra prioritní záležitost. 

Můžeme tedy čekat, že dokud budou zdra-
votníci ochotni svým enormním pracovním 
nasazením udržovat systém v chodu (nebo as-
poň udržovat zdání, že systém je v chodu), pak 
bude ministr spokojen a nebude cítit nutnost 
cokoliv řešit. 

Závěrem si dovolím krátké zamyšlení. 
Dlouho jsem nechápal, proč se vlastně 

ministr Vojtěch takto chová. Je zvláštní, když 
ministr projevuje takřka otevřenou nenávist 
k pracujícím ve svém resortu. Došlo mi to po 
úvodním projevu ministra na začátku jednání 
tripartity. Projev byl samozřejmě obvyklým 
výčtem úspěchů, kterých bylo dosaženo, 
a předestřením světlých zítřků. Všichni po-
litici dobře vědí, že když se nepochválí sami, 
tak to nikdo neudělá. Ale na konci přišlo vše 
vysvětlující prohlášení. Přece „BUDUJEME 
NOVÝ SVĚT“. 

A je vše jasné. 
MUDr. Miloš Voleman, místopředseda LOK-SČL,

člen Pracovního týmu RHSD ČR pro zdravotnictví 

P. S.: Pro mladší ročníky. Zadejte „buduje-
me nový svět“ do vyhledávače Google a klikněte 
hned na první odkaz.

Radost z jízdy

RenocaR Brno-Slatina
Řípská 5c, 627 00 Brno-Slatina 
+420 548 141 548, info@renocar.cz 
www.renocar.cz

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

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

LIMITOVANÁ 
NABÍDKA BMW X5
BMW X5 30d nyní pouze za 1.350.000 Kč Bez DpH
Více informací získáte na e-mailu lekarum@renocar.cz nebo na telefonu 548 141 599.

 KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ
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Petice proti zhoršování dostupnosti  
a kvality zdravotní péče
Podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, určená k projednání 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 

Preambule:
Petici vyhlašuje Krizový štáb 9 proti ko-

lapsu zdravotnictví. Jsme ti, kterým záleží na 
kvalitě a dostupnosti zdravotní péče a na bu-
doucnosti českého zdravotnictví. Jsme zástup-
ci pacientských organizací, ředitelé nemocnic, 
poskytovatelé domácí i sociální péče, lékaři, 
zdravotní sestry, pečovatelé a další zaměst-
nanci ve zdravotnictví a sociálních službách.  

Výdaje na zdravotnictví v ČR dlouhodo-
bě výrazně zaostávají za většinou vyspělých 
zemí, a to jak v absolutních částkách, tak při 
vyjádření podílem na HDP. Do zdravotnictví 
u nás jde necelých 7 % HDP, průměr EU je  
9,9 %, průměr zemí OECD 9 %. Pokud také 
v ČR nepůjde do zdravotnictví alespoň 9 % 
HDP, bude zdravotnictví postupně kolabo-
vat, což bude mít přímý negativní dopad na 
pacienty.

Text petice:
My, níže podepsaní občané České republiky, 
n  požadujeme, aby se veřejné výdaje na 

zdravotnictví dostaly alespoň na úroveň 
9 % HDP,

n  požadujeme, aby ministerstvo stanovilo 
úhrady pro rok 2020 tak, aby nemocnice 
a další poskytovatelé zdravotní péče měli 
po celý příští rok zajištěný základní pro-
voz. Za tímto účelem požadujeme zvýšit 
úhrady za poskytnutou zdravotní péči 
o 45 mld. Kč,

n  požadujeme, aby byla zachována současná 
síť nemocnic, aby byl obnoven provoz uza-
vřených oddělení a z nemocnic se přestali 
propouštět nedoléčení pacienti, 

n  požadujeme, aby v případě potřeby rychlé 
pomoci měli občané k dispozici záchranku 
i potřebné lůžko v nemocnici,

n  požadujeme zlepšení pracovních pod-
mínek, aby v nemocnicích bylo dost per-
sonálu,

n  požadujeme finanční zajištění domácí 
zdravotní péče o pacienty a její další rozvoj,

n  požadujeme finanční zajištění zdravotní 
péče v pobytových zařízeních sociálních 
služeb,

n  požadujeme zajištění běžné zdravotní 

péče, včetně nemocniční, co nejblíže 
k pacientovi, aby mohl být zachován jeho 
kontakt s rodinou,

n  požadujeme rozšíření preventivní péče 
o seniory i další občany a lepší ochranu 
jejich zdraví.

Členové petičního výboru: 
MUDr. Martin Engel, Na Výtoni 2034/6, 
Praha 2 – Nové Město, 128 00 
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Pod Nemoc-
nicí 1283, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 
Bc. Dagmar Žitníková, Dolní Bečva 303, 
756 55
Zastupovat petiční výbor při jednání se 
státními orgány je oprávněn (klauzule 
vyžadovaná § 5, písm. 1 zák. č. 85/1990 
Sb.): 
MUDr. Martin Engel, Na Výtoni 2034/6, 
Praha 2 – Nové Město, 128 00
Bc. Dagmar Žitníková, Dolní Bečva 303, 
756 55
Petici a petiční archy naleznete na strán-
kách ČLK (www.lkcr.cz) a  LOK-SČL 
(www.lok-scl.cz).
Petiční archy zasílejte na adresu:
OSZSP ČR, Koněvova 54, Praha 3 – Žižkov, 
130 00 

O vážnosti situace svědčí už sou-
časný stav – nabité čekárny u lékařů 
i v nemocnicích, prodlužující se če-
kací doby i na životně nezbytná vy-
šetření a zákroky, zavřená oddělení 
nemocnic kvůli chybějícímu perso-
nálu, rušené nemocnice, pojišťov-
nami nezaplacená péče poskytnutá 
v domácím prostředí a pobytových 
zařízeních sociální péče, odchody 
dalších a dalších zdravotníků z ne-
mocnic kvůli dlouhodobému pře-
těžování a neúnosným pracovním 
podmínkám.

Přesto zodpovědní politici situaci baga-
telizují, i evidentní problémy popírají, nedo-
statek peněz a personální krizi adekvátním 
způsobem neřeší. 

Proto prosíme vás, občany České repub-

liky, o podporu. Zdravotní péče je tu pro vás. 
Nacházíme se v bodě zlomu. Pomozte nám 
zachovat kvalitní a dostupné zdravotnictví! 
Zabraňme společně rušení nemocnic, omezo-
vání zdravotní péče, zkraťme fronty u lékaře! 
Společně s vámi to dokážeme! 

Ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková 
organizace vypisuje výběrové řízení na pozici 
primář/primářka na oddělení:

ORTOPEDICKO – 
TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Požadavky:
• VŠ vzdělání lékařského směru
•  specializovaná způsobilost v oboru ortopedie  

nebo traumatologie - obě specializace výhodou
•  souhrnná praxe 10 let za obory ortopedie a traumatologie 

nebo samostatně za  jmenované obory
• zdravotní způsobilost
• bezúhonnost
• organizační a řídící schopnosti
• čestnost a loajalita
• praxe ve vedoucí funkci není podmínkou, ale je vítána           

UROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Požadavky:
• VŠ vzdělání lékařského směru
• specializovaná způsobilost v oboru urologie
• 10 let praxe v oboru urologie
• zdravotní způsobilost
• bezúhonnost
• organizační a řídící schopnosti
• čestnost a loajalita
• praxe ve vedoucí funkci není podmínkou, ale je vítána
n

Přihlášky na výběrového řízení zasílejte do 30. září 2019 na adresu:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Pysková Ludmila-
vedoucí OPM, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava, do levého rohu 
napište výběrové řízení.
Bližší informace na: www.nemji.cz / pracovní příležitosti / 
výběrová řízení

Inzerce
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Řešení krachu nemocnice? 
Nejezděte do Rumburku,  
ale do Německa
V Rumburku se takřka v přímém přenosu hroutí nemocnice, která slouží 
více než padesáti tisícům pacientů na severu Čech. Řešení problému? 
Dojíždět mohou do blízkého Německa, oznámil ministr zdravotnictví. 
Není zatím ani jasné, za jakých podmínek a kdy to bude možné.

 KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VEDOUCÍ LÉKAŘ
INTERNÍ MULTIOBOROVÉ 

JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE
Kvali� kační požadavky:
■  odborná způsobilost – vysokoškolské 

vzdělání lékařského směru 
■  specializovaná způsobilost dle zákona 

č. 95/2004 Sb., v platném znění, v 
oborech interních, anesteziologie a 
intenzivní medicína, urgentní medicína 
či zvláštní specializovaná způsobilost 
v oboru intenzivní medicína

■  členství v ČLK, výhodou platná licence ČLK 
pro výkon pozice primáře a vedoucího 
lékaře v některém z výše uvedených oborů

■  minimálně 5 let praxe v některém z výše 
uvedených oborů

■  zdravotní způsobilost
■  trestní bezúhonnost
■  výborné komunikační a organizační 

dovednosti
■  nadstandardní uživatelská práce 

s počítačem – programy MS O�  ce

Nabízíme:
■  nadstandardní � nanční ohodnocení (� xní 

a variabilní část)
■  špičkové moderní pracoviště (kompletní 

rekonstrukce v roce 2018)
■  práci na akreditovaném pracovišti
■  zázemí stabilní společnosti
■  týden dovolené nad rámec ZP
■  příspěvek na penzijní připojištění po 1 roce 

zaměstnání
■  dotované podnikové stravování
■  zvýhodněné podnikové jesle
■  další � remní bene� ty

K přihlášce je třeba připojit:
■  životopis zaměřený na odbornou praxi 
■  doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
■  výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
■  prohlášení na ochranu osobních údajů podle 

zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
■  prohlášení o jiné výdělečné činnosti 

a k § 304 zákoníku práce, v platném 
znění

■  Přihlášku s požadovanými ověřenými 
či originálními doklady, telefonním 
spojením a e-mailovou adresou zasílejte 
do 30. 9. 2019 na adresu: Nemocnice 
Rudolfa a Stefanie, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje, Máchova 400, 
256 01 Benešov.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením 
jména uchazeče/ky a korespondenční adresy na zadní 
straně obálky, na přední straně bude obálka označena 
nápisem: „Výběrové řízení na pozici vedoucí lékař interní 
multioborové jednotky intenzivní péče – neotvírat“

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 
nemocnice Středočeského kraje

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje vypisuje 
výběrové řízení na pozici

Ve Šluknovském výběžku krachuje zdra-
votní péče. Lužická nemocnice v Rumburku je 
v insolvenci a její další osud je nejasný. Spadá 
pod ní asi 55 tisíc pacientů – navíc v kraji, 
kde bývají občas silnice nesjízdné a dostat 
se k akutní i běžné léčbě v nemocnici není 
snadné.

Pacienti jsou odkázáni na nemocnice 
v Děčíně nebo v Ústí nad Labem. V prvním 
případě to znamená trasu delší o 43 kilo-
metrů a zhruba hodinu jízdy navíc. V dru- 
hém případě, do Ústí, si pacienti cestu pro-
dlouží dokonce o 67 kilometrů a o více než 
hodinu. 

Zdravotní péči hledejte za hranicemi
Jde o jeden ze současných nejkřiklavěj-

ších případů selhávání zdravotní péče v Čes-
ku. V podobných problémech a nad propastí 
krachu ale stojí i jiné nemocnice v zemi, často 
také příhraničních regionech. 

Starosti Severočechů se ministerstvo 
rozhodlo řešit dohodou s Němci, u nichž 
by čeští pacienti mohli najít zdravotní péči, 
která jim chybí v Česku. Jak bude tato ná-
plast za krachující nemocnici v Rumburku 
fungovat, ještě není jasné. Podmínky přes- 
hraniční péče totiž ještě nejsou dohodnu-
té. Pro zdravotní pojišťovny – a tedy pro 
peníze všech českých pacientů – může být 
německá péče nakonec podstatně dražší 
než péče v Česku.

Dohoda o péči? Zatím spíše 
jen o „komisi pro péči“

Dokument podepsal ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch symbolicky v Dolní Poustev-
ně, která přímo na hranici sousedí s němec-
kým městem Sebnitz. Tamní klinika by se do 
ošetřování Čechů měla zapojit jako nejbližší 
zdravotnické zařízení. 

Druhý nejvýznamnější podpis pod do-
kument dodala státní ministryně sociálních 
věcí a ochrany spotřebitele Saska Barbara 

Klepsch. A k ní pak i zástupci všech sedmi 
českých zdravotních pojišťoven a předsta-
vitelé Ústeckého kraje.

Ještě přitom nejde o konečnou dohodu, 
ale jen o tzv. Společné prohlášení o spolu-
práci v oblasti přeshraniční zdravotní péče. 
Co to znamená? Pro pacienty zatím žádnou 
změnu. Teď vznikne společná Komise pro 
přeshraniční zdravotní péči, která bude podle 
vyjádření Ministerstva zdravotnictví „sledo-
vat a analyzovat potřeby dalšího rozvoje této 
spolupráce v regionu“.

Podle ministra Vojtěcha je uzavření 
konečné dohody otázkou týdnů nebo měsí-
ců. „Hovoříme o řádech týdnů, maximálně 
jednotek měsíců, tak aby se nastavila pra-
xe schvalování úhrad ze strany pojišťoven. 
Neodkladnou péči můžeme řešit prioritně, 
odkladnou v druhé fázi,“ uvedl po podpisu 
memoranda Vojtěch.

Češi stále platí cash. Pojišťovna 
neproplatí všechno

Zatím si tedy čeští pacienti v Německu 
musí za zdravotní péči platit a až pak tyto 
peníze žádat zpátky po své pojišťovně. Do-
stanou ovšem nanejvýš tolik, kolik by stál 
stejný zákrok v Česku. Všechno navíc si musí 
zaplatit ze svého.

Dosud se neví, kolik a jakých zákroků 
budou české pojišťovny za péči v Německu 
proplácet. Ministr Vojtěch se podle svých 
slov chce domluvit s německou stranou na 
úhradách tak, „aby pojištěnec nemusel platit 
žádné horentní doplatky“. 

Podle ministra Vojtěcha budou moci ně-
meckou péči využívat i čeští turisté, kterým se 
stane ve Šluknovském výběžku úraz a budou 
muset být ošetřeni. Stejně tak by přeshraniční 
péči naopak mohli využívat Němci – ovšem 
pokud na české straně hranice najdou do-
stupnou nemocnici.

David Garkisch,

Naše zdravotnictví.cz In
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Zpátky do lavic – září je opět tu  
a rádi přivítáme nové tváře v řadách 
Sekce mladých lékařů ČLK
Abyste se měli na co těšit, předkládáme vám krátké ohlédnutí za uběhlými měsíci. Na Den dětí jsme 
uspořádali každoroční setkání mladých lékařů uprostřed lesů kousek od Ledče nad Sázavou, kam nás 
přicestovalo bezmála osmdesát. Od letošního roku pro tuto akci používáme název PaSoNetka. Užitečné 
ultrazvukové workshopy a plicní okénko paní primářky Michalovičové ze sanatoria v Žamberku doplnily 
přednáškový program na téma Pohled zvenčí. Naše pozvání také přijali zástupci známé organizace 
ZDrSEM, kteří nás proškolili nejen v bezchybných resuscitačních technikách, což bylo ku prospěchu 
vzhledem k vydařenému společenskému programu. 

Samozřejmě už nyní plánujeme další setká-
ní, tentokrát v roce 2020, které bude spojené 
s volbami do výkonného výboru naší sekce. 
Tato akce byla jen však chvilkovým vysvitnu-
tím sluníčka uprostřed upracovaných měsíců. 
Celým rokem se táhne tak trochu neviditelná 
dřina v připomínkování vyhlášek doplňujícím 
neslavně známý nový zákon o postgraduálním 
vzdělávání lékařů. Ať už se jednalo o náplně 
jednotlivých programů, na které jsme čekali 
snad věčnost, nebo zkušební řád, jenž v původní 
verzi rozhodně neodpovídal moderní době, 
natož pak za horka lepené kompetence lékařů 
či staronová rezidenční místa.

Diskuse s Ministerstvem zdravotnictví je 
náročná, ale rozhodně se podařilo na některých 
frontách dospět ke společné řeči a posunout 
věci správným směrem. Můžeme se tak těšit 

na slíbené zvýšení platové třídy po absolvování 
kmenové a atestační zkoušky. Snad se naplní 
i sliby o uznání všech kurzů a stáží podle starého 
programu při přestoupení do nových vzděláva-
cích programů.

Na podzim bychom opět rádi zavítali mezi 
studenty na fakulty, aby špitální realita me-
diky po promoci jen tak lehce neporazila. 
Budeme se snažit nabídnout mladým lékařům 
více možností praktických seminářů. V rámci 
podzimního sjezdu ČLK připravíme program 
i pro omladinu a nadále budeme spolupraco-
vat s Českou lékařskou komorou a Minister-
stvem zdravotnictví na zlepšení podmínek 
zdravotní péče. Z dalších podzimních aktivit 
nás ještě čeká zasedání EJD (Evropští mladí 
lékaři), které se bude konat v Berlíně.

Naše nové kolegy, kteří letos úspěšně do-
končili studium na lékařské fakultě, bychom 
rádi přivítali mezi námi a budeme velmi po-
těšeni, když se do naší sekce zapíšete, pokud 
jste tak ještě neučinili. Můžete to udělat na 
našich webových stránkách ( juniordoctor.cz)  
či na jakémkoli okresním sdružení ČLK. 
Budeme tak mezi sebou v lepším kontaktu, 
což je také jedním z našich cílů – sdružovat 
mladé lékaře v ČR. Vaše budoucí aktivní 
účast na naší práci je samozřejmě velmi ví-
tána. Ale i v případě, že se nechcete až tak 
moc zapojovat, budeme rádi, když nám např. 
jednou za čas vyplníte jeden z našich do-
tazníků, abychom si tak lépe mohli utvořit 
názor na to, co vás trápí a jak vám v tom 
můžeme pomoci.

Pro všechny, kteří se k nám chtějí přidat 
a sledovat nové informace, je tu náš Face-
book: bit.ly/Sekcemladychlekaru. Pokud 
byste se s námi rádi poznali osobně, zastavte 
se 17. 9. 2019 od 20 hodin na společnou veče-
ři, která bude navazovat na pracovní setkání 

naší sekce v Praze, pozvánku naleznete zde:  
bit.ly/Setkanizari.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se aktivně zapojili do našeho projektu 
Férové pracoviště. Věříme, že byl dle ohlasů 
mnoha našim novým kolegům při hledání 
pracovního místa nápomocný. A  přesně  
ty bychom chtěli zároveň požádat: až na-
stoupíte, nebojte se a zhodnoťte vaše pra-
coviště na  https://www.lkcr.cz/ferovepra-
coviste/.

 Všem lékařům přejeme hodně sil do dal-
ších pracovních dní!

A když si nebudete s něčím vědět rady, 
budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Za Sekci mladých lékařů ČLK 
MUDr. Marie Lopourová  

a MUDr. Jan Přáda

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. přijme:
Lékaře/lékařku 
na gynekologicko-porodnické oddělení 
s atestací/bez atestace 
Požadujeme: 
■ Odbornou způsobilost lékaře nebo ukončený základní kmen, 
případně lékaře se specializovanou způsobilostí, ■ schopnost 
aktivního, samostatného jednání, ■ vstřícné chování a vystupování, 
pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.

Nabízíme: 
■  Lékařům se specializovanou způsobilostí možnost přidělení 

služebního vozidla. 

Platové podmínky: 
■  Smluvní mzda.

Benefi ty: 
■ 5 týdnů dovolené, ■ placené pracovní volno dle KS, ■ příspěvek 
na stravování, ■ příspěvek na životní pojištění, ■ příspěvek na 
penzijní připojištění, ■ odměny při životních a pracovních jubileích, 
■ příspěvky na dětskou zimní nebo letní rekreaci v rámci holdingu, 
■ úhrada poplatků členů ČLK.

Termín nástupu: 
■ Ihned.

Kontakt: 
MUDr. Leopold Hošek, MPA,  primář gynekologicko-porodního 
oddělení ,  leopold.hosek@nvm.agel.cz, tel.  + 420 778 485 294
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Omluva a blahopřání doc. Bartůňkovi
Málokdy se stane, že v článku, v němž chci milému člověku blahopřát k jubileu, se mu musím zároveň 
omlouvat za chybu. Nyní tak musím učinit. 

Omluva
V minulém čísle Tempusu jsme uveřej-

nili rozhovor s panem docentem Petrem 
Bartůňkem o slavné expedici Lambaréné. 
Z doteď neznámých důvodů došlo u foto-
grafie účastníků k pravolevému převrácení, 
přičemž jména zůstala správně. Tím byli 
účastníci nesprávně pojmenováni. Hned 
po vyjití časopisu nás na chybu upozor-
nil nejen doc. Bartůněk, ale také několik 
čtenářů. Proto uveřejňujeme fotografii 
znovu, tentokrát se správnými popisky. 
Omlouváme se čtenářům, doc. Bartůňkovi 
a účastníkům expedice – těm žijícím přímo 
a těm, kteří už bohužel nejsou mezi námi, 
symbolicky.

Blahopřání
23. srpna t. r. pan docent Bartůněk 

oslavil úžasných 80 let. Uznávaný inter-
nista svůj život spojil se IV. interní klinikou 
VFN, kterou jako přednosta několik let 
vedl. Zároveň zasedal v redakčních radách 
několika časopisů a vedl Časopis lékařů 
českých. Napsal několik odborných lékař-
ských knih a také sbírek veselých příběhů 

Josef Vavroušek Klement Kunc Petr Bartůněk Luboš Kropáček

Jiří Stöhr Petr Bárta Miloslav Topinka Jiří Plaček

z medického a  lékařského života. Velmi 
aktivní byl a  je i na půdě České lékařské 
komory. Dříve jako člen Vědecké rady 
a Etické komise, nyní spolu s profesorem 
Radkem Ptáčkem jako spoluorganizátor 
velmi sledovaných a respektovaných konfe-
rencí Etika a komunikace, k nimž vydávají 
skvělé publikace. 

Pana docenta znám teď už skoro třicet 
let. Patří k lidem, kterých si nadmíru vá-
žím, a je pro mě štěstím a poctou, že jsem 
je potkal. Jak jsem psal v rozhovoru v mi-
nulém čísle, máme spolu oblíbený rituál. 
Vždy, když ho potkám, zeptám se: „Jak se 
máte, milý pane docente?“ On se na mě 
pokaždé moudře a se šibalstvím v očích 
podívá a odpoví: „Lehčí otázku nemáte, 
Michale?“ Moc si přeji, abych mohl tuto 
odpověď na svoji otázku slyšet další dlou-
hé roky. Milý pane docente, přejeme Vám 
hodně zdraví a štěstí a děkujeme za vše, co 
jste pro pacienty, lékaře i komoru udělal, 
děláte a ještě uděláte. 

Za redakci a vedení ČLK
Michal Sojka

Pro nově otevřenou kliniku  
v Brně pro samoplátce  
zabývající se neurologickými 
nemocemi a antiaging  
programem hledáme lékaře 
nebo lékařku. 

Požadujeme:
 n  Čerstvého absolventa nebo 

absolventku VŠ nebo lékaře 
(lékařku) 

 n  Zájem o neurologii, imunologii, 
antiaging a zájem o sebevzdělávání 
v oboru.

 n  Profesionální vystupování  
a komunikativnost.

Nabízíme:
 n  Plný nebo částečný úvazek a práci 

na klinice s moderním zázemím 
(stěhování podzim)

 n  Zajímavé platové ohodnocení  
a získání podílu ve firmě,  
seberealizace a prac. růst

Nástup možný ihned, případně po 
domluvě.  

NEUROVON s.r.o.,  
email: neurovon@email.cz

LAMBARÉNÉ
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Nová nemocnice je nadějí pro Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji vedeme už téměř rok boj s několika ambulantními lékaři, politicky angažovanými 
zdravotníky a některými politiky o projekt nové nemocnice. Je až s podivem, jak se v tomto směru vyvinula 
debata, která měla být založena na faktech, odborných znalostech a racionálních soudech. Místo toho 
je plná invektiv, osobních sporů a ambicí, polopravd a lživých informací. Pojďme se tedy na projekt nové 
nemocnice tzv. na zelené louce podívat objektivně a fakticky. Očima primářů z nemocnic Zlínského kraje.

Politikaření a hašteření zatím hatí plány na výstavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích

Vraťme se pro větší přehled úplně na začá-
tek. V roce 2008 nechal Zlínský kraj zpracovat 
generel Krajské nemocnice T. Bati, který počítal 
s její postupnou modernizací. Počítalo se v něm 
se sedmi etapami, stát měl – podle tehdejších 
cen – více než šest miliard a trvat 16 až 20 let. Od 
té doby se však zejména kvůli velkému zadlu-
žení zlínské nemocnice s žádnou modernizací 
nezačalo. V roce 2017 zřizovatel (Zlínský kraj) 
vyměnil vedení KNTB a po téměř deseti letech 
od zpracování generelu se znovu začalo zvažo-
vat, co udělat s mnoha již poměrně chátrajícími 
budovami v současném areálu Krajské nemoc-
nice T. Bati. Původní projekt modernizace byl 
zastaralý, ať již stavebně, architektonicky či 
ekonomicky. Bylo jasné, že je potřeba celou věc 
uchopit znovu a jinak. 

Samostatnou variantou byl tehdy i scénář 
realizovat zcela nový projekt v omezeném pro-
storu stávající nemocnice, který však byl po 
získání rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy zamítnut. V zastavěném areálu totiž 
nebylo nalezeno adekvátní místo. Navíc ma-
jetkoprávní vztahy komplikují a významně 
prodražují celou potenciální investici. Což je 
i jeden z dalších důvodů, proč nebyla ve stávající 
nemocnici zahájena žádná investiční aktivita 
od roku 2008. 

Odborníkům, stejně jako laikům tedy nako-
nec jasně vyšly pouze dvě varianty. Buď znovu 
zpracovat projekt rekonstrukce a moderniza-
ce stávajícího areálu zlínské nemocnice, nebo 
postavit zcela novou nemocnici tzv. na zelené 
louce. Základní fakta hovoří poměrně jasně. 
Rekonstrukce stávající nemocnice by přišla 
na 10 miliard korun, zatímco stavba nové ne-
mocnice na 8 miliard. Rekonstrukce by trvala 
12 let, nová nemocnice by za polovinu, tedy  
6 let, byla postavená. Pro větší srozumitelnost je 
však potřeba tento na první pohled markantní 
rozdíl rozebrat ještě podrobněji.

Stávající areál Krajské nemocnice T. Bati 
čítající na 20 budov leží na necelém kilometru 
zastavěné plochy. Je ohraničen z jedné strany 
řekou, z druhé svahem. Lůžkové stanice jsou 
rozmístěny v 15 budovách, operační sály na čty-
řech místech. Pacienti jsou v současné krajské 

nemocnici přepravováni mezi jednotlivými bu-
dovami v řádech desítek až stovek metrů. Jejich 
transport na vyšetření se po areálu nemocnice 
děje každý den – často ve velmi nepříznivých 
povětrnostních podmínkách. V naprosto nevy-
hovujících prostorech z medicínského i hygie-
nického hlediska se nacházejí jedny z největších 
oddělení – interna, kardiologie, neonatologie 
nebo plicní. O nějakých rekonstrukcích v uply-
nulých letech se nedá hovořit. Stávající budovy 
byly pouze zatepleny, proběhla výměna oken 
a střešních plášťů. Vnitřní rozvody kanalizace, 
elektroinstalace, rozvody teplé a studené vody 
jsou původní, nevyhovující, mnohdy v havarij-
ním stavu. Sociální zázemí na všech lůžkových 
jednotkách bylo budováno v době vzniku budov. 
Není tedy bezbariérové, je více než zastaralé. 
Nemocnice má malou kapacitu parkovacích 
míst a další už nepostaví. Není totiž kde. A tak 
bychom mohli pokračovat donekonečna. Další 
věc – již v případě generelu z roku 2008 se ne-
mělo a nemohlo jednat zcela o rekonstrukci. 
Počítalo se s demolicí budov v sedmi etapách. 
Pouze dvě z těchto etap byly rekonstrukční, 
ty ostatní zahrnovaly demoliční a výstavbové 
práce za plného chodu nemocnice. Takzvaná 
nultá etapa by dokonce znamenala odbagrování  
17 metrů vysokého svahu a vybudování příjez-
dové komunikace přímo pod okny porodnice! 
Na tom by se nic nezměnilo ani v současné době, 
neboť nemocnice má pouze jedinou páteřní 
komunikaci, která slouží pro pohyb osob, perso-
nálu, pacientů, sanitky, zásobování a podobně. 
Znamenalo by to obrovský hluk, otřesy, praš-
nost, odvoz stavebního materiálu, zvýšenou 
kumulaci nákladní dopravy a mnoho dalšího. 
Ostatně již nyní si vše uvedené plně „užívá“ 
personál KNTB z východní části areálu při 
rekonstrukci prostor urgentního příjmu. Jed-
noznačně z toho vyplývá, že pacienti i personál 
nemocnice by řadu let procházeli obrovskou 
zátěží. Další otázkou zůstává, kam by se napří-
klad přesunuli pacienti ze sedmipatrové interny 
po dobu její rekonstrukce, či dokonce demolice 
a poté stavby nové? Do okolních nemocnic, 
které jsou i bez toho plné pacientů? Realizací 
rekonstrukce areálu KNTB by vznikla pro Zlín 

časová past dalších padesáti let. Z důvodu vyso-
ké investice do obnovy totiž nebude možné vy-
budovat novou moderní nemocnici. Podobnou, 
jakou začnou postupně stavět ostatní krajská 
města. Rekonstrukce stávajících budov KNTB 
navíc nevyřeší kilometrové vzdálenosti mezi 
denně kooperujícími odděleními. Jak myslíte, 
že se cítí onkologický pacient, který musí ab-
solvovat několikrát týdně téměř kilometrovou 
cestu na vyšetření na oddělení zobrazovacích 
metod? Nyní se vozí sanitkou nebo na vozíku 
či lůžku, v dešti i mrazu. 

A ještě jedna věc stojí v souvislosti s ob-
novou nynějšího areálu Krajské nemocnice 
T. Bati za zmínku. Někteří oponenti nostal-
gicky vzpomínají a velebí současný starý areál 
jako genius loci Baťovy nemocnice. To je však 
omyl. Po potenciální rekonstrukci by z původní 
nemocnice nezůstalo prakticky nic. Vznikl by 
komplex betonových bloků propojených pod-
zemními chodbami na nepraktické velké ploše 
a bez nynějšího parkového vzhledu, který je tak 
často používán k obhajobě rekonstrukce před 
stavbou nové nemocnice.

NEMOCNICE V SOKOLOVĚ 
přijme:

LÉKAŘE  
s kmenem, před kmenem nebo 
se specializovanou způsobilostí  

na REHABILITAČNÍ ODD.
PRIMÁŘE 

na DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
LÉKAŘE 

se specializovanou způs.  
na INTERNÍ ODD.

Nabízíme nadstandardní mzdové 
ohodnocení a perspektivní spolupráci. 
Bližší informace na:  
http://sokolov.pracevnemocnici.eu/cs/
Kontakt: Bc. Andrea Novotná,  
GSM: 605 322 498,  
e-mail:andrea.novotna@nemosok.cz

Inzerce
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KRAJSKÁ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI 
VE ZLÍNĚ VYHLAŠUJE 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI:

PRIMÁŘ/KA 
ORTOPEDICKÉHO ODDĚLENÍ 

Přihlášky do výběrového řízení 
posílejte do 30. 9. 2019 emailem: 

personalni@bnzlin.cz 

Případně poštou na adresu: 
Odbor řízení lidských zdrojů, 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Tel.: 703 464 454

Více informací najdete na: 

www.kntb.cz

Polyblok již dávno není ve zdravotnictví 
trendem. Trendem celoevropským i světo-
vým je centrální budova s urgentním příjmem 
a těsná návaznost lůžkových oddělení. Je té-
měř zázrak, že se v lokalitě města Zlína a jeho 
okolí našlo vhodné a dostatečně velké místo 
pro stavbu nové moderní nemocnice. A že se 
Zlínskému kraji povedlo pozemky od převážně 
soukromých vlastníků vykoupit. Pro představu 
čtenáře malá perlička. Výkup těchto pozemků 
pro účely výstavby nové nemocnice byl schvá-
len v listopadu 2018 valnou většinou zastupite-
lů Zlínského kraje! Kraj poté zaplatil bývalým 
vlastníkům celých 174 629 400 korun českých! 

Nová krajská nemocnice ve Zlíně-Male-
novicích je projektem 21. století, projektem 
tzv. street hospital concept. Zásadně se liší 
v uspořádání a struktuře i dosažitelnosti dra-
hých a náročných medicínských technologií 
počínaje rentgenologií, laboratořemi, přes 
operační sály až po intenzivní péči. Konfigu-
race nemocnice umožní postupnou robotizaci 
řady obslužných činností. Liší se také vysokým 
standardem „hotelových služeb“, který ocení 
budoucí pacienti. Obrovský rozdíl je v doprav-
ní obslužnosti celého areálu. Nová nemoc-
nice striktně oddělí ambulantní pacienty od 
hospitalizovaných, umožní pacientům větší 
soukromí i pobyt s příbuznými a ctí koncept in-
dividualizované péče ve smyslu „lékař přichází 
za pacientem“. Díky krátkým vzdálenostem 
se zvýší produktivita v logistice poskytování 
zdravotní péče, dojde k elektronizaci medi-
cínských i nemedicínských procesů, centrální 
přípravě léčiv pro každého pacienta a mnoha 
dalším novinkám.

V konceptu nové nemocnice je počítáno 
s tím, že pacienti, kteří nyní v určitém pro-
centu vyhledávají péči mimo území Zlínského 
kraje, ji budou moci najít v nové nemocnici. 
Ve stávající struktuře KNTB s omezeným 
počtem lůžek intenzivní péče, dospávacích 
pokojů a s množstvím dalších omezení je čas-
to obtížné péči zajistit na náležité úrovni, byť 
personál Krajské nemocnice T. Bati v tomto 
směru doslova „dělá, co může“. Příkladem 
budiž pediatrie. Jsme jediný kraj v České re-
publice, který nemá lůžka akutní JIP pro děti. 
Po domluvě s jednotlivými pracovišti jsme 
sice schopni stanovit přesné diagnózy, ale 
pro všechny strany by bylo lepší péči přímo 
v kraji centralizovat. Nyní se centralizace 
děje také, jenže tyhle děti předáváme do péče 
nemocnicím v jiných krajích. Možnost pečo-
vat o ně posune pediatrii ve Zlínském kraji 
o obrovský kus vpřed.

Nedostatek zdravotnického personálu 
dnes řeší nemocnice všech velikostí a napříč 
Českou republikou. Zdravotnický personál 
Krajské nemocnice T. Bati by se v případě 
úspěšné realizace projektu a vzhledem k prak-
ticky stejnému počtu lůžek v plné výši přesu-
nul ze současné Baťovy nemocnice. Očekává-
me nárůst jednotlivých odborností i zvýšení 
produktivity práce, protože zde vzniknou 
nové lékařské specializace a oddělení. Velká 
zdravotnická technologie, spojená přímo se 
stavbou, bude řešena nákupem nové techniky, 
která by se konkrétně na oddělení zobrazova-
cích metod stejně v horizontu šesti let kvůli 
hranici své životnosti musela obnovovat tak 
jako tak. Ostatní zdravotnické technologie 
se následně přesunou v rámci stěhování do 
nových prostor. 

Argumenty samozvaných odborníků týka-
jící se „zničení“ okolních nemocnic v případě 
stavby nové nemocnice jednoznačně pokulhá-
vají! Do Vsetínské nemocnice se před pár tý- 
dny pořídil nový přístroj výpočetní tomogra-
fie (CT), letos otevřela nově postavenou budo-
vu interny a čeká ji nový chirurgický pavilon. 
V plánu je zde také vybudování hemodialýzy 
v roce 2020 a stavba iktového centra, které se 
bude specializovat na léčbu cévních mozko-
vých příhod. V Uherskohradišťské nemocnici, 
která v uplynulých pěti letech postavila a ote-
vřela dva nové pavilony, je v současné době 
vyprojektována rekonstrukce plicního oddě-
lení s termínem realizace 2019–2020. Dále 
se připravuje rekonstrukce stávající interny, 
do které budou posléze umístěna všechna 
oddělení LDN, sociální, ošetřovatelská lůžka 
a celý provoz rehabilitace s plánovaným do-
končením v roce 2020–2021. V plánu je také 
rekonstrukce kuchyně a jídelny v průběhu 

let 2020–2021.V Kroměřížské nemocnici se 
letos vybudovala přístavba pro novou mag-
netickou rezonanci, v plánu je rekonstrukce 
operačních sálů s realizací v letech 2020–2021 
nebo vybudování centrálního příjmu v letech 
2021–2022. Asi jen blázen by investoval sta-
miliony do zdravotnických provozů, které by 
chtěl omezovat. A tak bychom mohli pokra-
čovat stále dál…

S oponenty projektu nové zlínské krajské 
nemocnice se určitě v jednom shodneme. Ne-
mocnici nedělá budova, ale výborné podmínky 
pro výkon zdravotnické či lékařské praxe, mo-
derní zázemí pro personál i pacienty. To vše by 
ale mohla nabídnout právě nová nemocnice ve 
Zlíně-Malenovicích. Jistě nadchne spoustu 
mladých lidí pro medicínu a přiláká na tohle 
pracoviště mladé lékaře. Starý špitál s chátra-
jícími budovami to asi nebude. Uvědomme si, 
prosím, ještě jednu zásadní věc. Pořád tady ho-
voříme O NEMOCNICI! O ZDRAVOTNICTVÍ! 
Tedy o oblasti s obrovským celospolečenským 
dopadem! Hovoříme o celku, který by měl být 
budován s cílem poskytovat péči po dobu desí-
tek let, tedy daleko za časový horizont mandátu 
současných i příštích regionálních politiků. Je 
to běh na dlouhou trať a směrem ke krajským 
politikům vyžaduje i jistou dávku osobní od-
vahy. Doufáme, že spolu s nimi vyběhneme 
co nejdříve a výsledkem bude to nejlepší pro 
pacienty i zdravotnické pracovníky ve Zlín-
ském kraji.

Lékařská rada projektu
MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář novo-
rozeneckého oddělení, KNTB, a.s. 
MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., primář Oddělení 
zobrazovacích metod, KNTB, a.s.
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., pri-
mář ARIM, KNTB, a.s.
MUDr. Jiří Latta, primář Interního oddě-
lení, KNTB, a.s.
MUDr. Jana Pelková, primářka HTO, KNTB, 
a.s., Vsetínská nemocnice, a.s.
MUDr. Vladimír Kojecký, vedoucí lékař 
Interního oddělení, KNTB, a.s.
MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., primář Oddě-
lení klinické biochemie, KNTB, a.s.
MUDr. Róbert Jeník, primář Dětského od-
dělení, Kroměřížská nemocnice, a.s.
MUDr. Martin Skládal, Ph.D., primář Or-
topedického oddělení, Uherskohradišťská 
nemocnice a.s.
MUDr. Radim Slováček, primář Chirur-
gického oddělení, Vsetínská nemocnice, a.s. 
PhDr. Martin Šamaj, MBA, šéf přípravného 
týmu pro výstavbu nové nemocnice
a další spolupracující primáři, lékaři Krajské 
nemocnice Tomáše Bati

Inzerce
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Co když pacient hospitalizaci neodmítne  
a pak do nemocnice nenastoupí?
V reakci na článek v časopise Tempus medicorum 7–8/2019 „Revers, nebo volba jiné alternativy 
poskytnutí zdravotních služeb?“ jsme obdrželi doplňující dotaz lékaře čtenáře, který zní takto:

Pokud pacientovi lékař doporučí vyšet-
ření v nemocnici, i když třeba současně pře-
depíše léky a vydá žádanku do nemocnice 
a poučí ho o nutnosti urychleného vyšetření 
tamtéž a pacient na vyšetření nedorazí a do-
jde ke zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí, 
a není tudíž ve zdravotnické dokumentaci 
uvedeno, že pacient nevyjádřil nesouhlas 
s postupem, ale prostě doporučení ignoruje 
a později bude pacient nebo jeho příbuzní ar-
gumentovat, že u lékaře nesouhlasil, jak bude 
lékař prokazovat, že k tomuto jednání takto 
skutečně došlo, a proto negativní revers nebyl 
vyžadován. Máme snad vždy žádat převoz 
pacienta ZZS do nemocnice, i když není in-
dikován, nebo jak tomuto čelit? V praxi často 
pacient nevyjádří přímo nesouhlas, odebere 
si doporučení a zachová se dle svého uvážení.

Odpověď na tento doplňující 
dotaz, který je nepochybně 
podnětný a v praxi může taková 
situace nastat, je následující:

Pokud lékař vydal pacientovi žádanku 

do nemocnice a její kopii má ve zdravotnic-
ké dokumentaci, přičemž není ze záznamu 
ve zdravotnické dokumentaci ani z ničeho 
jiného patrné, že by pacient hospitalizaci 
odmítal nebo sděloval, že ještě neví a věc si 
rozmyslí, zda do nemocnice půjde či nikoli, 
pak by nemohlo obstát tvrzení, že lékař 
postupoval nesprávně a hospitalizaci ne-
indikoval, za situace, kdy by zde byl nejen 
zápis ve zdravotnické dokumentaci, ale i ko-
pie žádanky do nemocnice. Pokud by nešlo 
o neodkladnou péči, přivolání zdravotnické 
záchranné služby by bylo nepřípadné a ne-
bylo by jistě povinností, ale ani právem 
lékaře zdravotnickou záchrannou službu 
přivolávat. Pokud by ovšem pacient sdě-
lil, že neví, zda doporučení k hospitalizaci 
bude, či nebude akceptovat, že si to ještě 
rozmyslí, nebo dokonce že ještě v této fázi 
choroby do nemocnice nenastoupí, pak by 
rozhodně bylo třeba sepsat o tom infor-
movaný nesouhlas – negativní revers, kde 
by bylo třeba uvést, že pacient byl poučen 
o nutnosti neprodleně absolvovat hospita-

lizaci, která mu byla doporučena, a byla mu 
k tomu vydána písemná žádanka, přičemž 
pacient, jsa poučen o možných důsledcích 
pro své zdraví a život, pokud by doporučení 
neakceptoval, se vyjádřil tak, že k okamžité 
hospitalizaci zatím nenastoupí a věc si ještě 
rozmyslí. 

Pokud by si pacient pouze bez dalšího 
převzal doporučení lékaře k hospitalizaci 
a pak svévolně do nemocnice nenastoupil, 
nemohlo by obstát případné tvrzení blízkých 
osob v případě jeho úmrtí, že lékař postupoval 
odborně nesprávně, protože hospitalizaci 
neindikoval. 

Každopádně je vhodné, aby ve zdravot-
nické dokumentaci byl stejnopis doporuče-
ní k hospitalizaci, které si pacient od lékaře 
převzal. Bylo by možno doporučit (i když  
to není povinností lékaře), aby pacient  
lékaři na stejnopisu doporučení k  hos- 
pitalizaci potvrdil, že toto doporučení 
převzal.  

JUDr. Jan Mach, advokát

ředitel právní kanceláře ČLK
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NAPSALI JSTE

Trestně stíhán za správný postup?
V článku „Revers, nebo volba jiné alternativy poskytnutí zdravotních služeb?“ v časopise Tempus medicorum č. 7–8/2019 uvádí 
právník ČLK pan JUDr. Jan Mach případ kolegy ambulantního internisty, jemuž jeho pacient sdělil, že má opakovaně přítomnou 
příměs krve ve stolici. Kolega mu doporučil provedení kolonoskopie, které se nemocný obával a snažil se s lékařem „smlouvat“ 
o odložení tohoto výkonu.

Lékař do zdravotnické doku-
mentace zapsal, že nemocnému 
vyšetření kolonoskopií doporučil 
a že si nemocný ohledně vyšetře-
ní vyžádal čas na rozmyšlenou. 
Nemocný se již k další návštěvě 
nedostavil. Po nějaké době u něj 
byla zjištěna generalizace tumoru 
tračníku, byl operován, ale na ná-
sledky generalizace zemřel. Rodina 
podala na lékaře stížnost ze zane-
dbání povinné péče.

Lékař se hájil zápisem v doku-
mentaci, přesto bylo u něj shledáno 
pochybení, neboť neměl nemoc-
ným podepsán negativní revers. 
Tolik jen k  připomenutí tohoto 
případu.

Dovolte, abych na uvedený 
případ reagoval, pro přehlednost 
v bodech:

Předpokládám, že občan České 
republiky, který má volební právo 
atd., je schopen porozumět infor-
maci, že krvácení z trávicího traktu 
je příznak, který může signalizovat 
závažné onemocnění a že provede-
ní kolonoskopie je vyšetření, které 
může v jistém smyslu zachránit pa-
cientovi život. Existují preventivní 
prohlídky, existuje osvěta a mnoho 
dalších dostupných informací, jež 
komukoliv, kdo zvládá chápání ba-
nálního textu, napoví, že stav může 
být vážný. Obavy z vyšetření jsou 
při vědomí možnosti onkologické 
nemoci malicherné.

Před zhruba 30 lety vládl v na-
šem zdravotnictví paternalismus, 
hezky znázorněný třeba primářem 
Sovou v seriálu Nemocnice na kraji 
města, kdy slovutný televizní bard 
sprdával své nemocné, ať mu do 
jeho práce nekecají. Tato doba je 
naštěstí již pryč a pacient se stává 
tím, kdo rozhoduje. Lékař se stává 
spíše průvodcem, poradcem, který 
nemocným navrhuje jisté alterna-
tivy a společně vyberou optimum. 
Řečeno ještě jinak, pacient přebírá 
sám za sebe odpovědnost a nelze 
ji alibisticky delegovat na lékaře.

Podobných rozhovorů, jako 
měl zmíněný internista a  jeho 
pacient, se v naší zemi uskuteční 
denně jistě stovky. Předpokládám, 
že u takto závažných příznaků lékař 
pacientům objasní, proč je posílá 
na uvedené vyšetření, sdělí jim 
možnost závažné nemoci a nepo-
chybně i rizika, která nastanou při 
odmítnutí léčby či vyšetření. Jistě 
lze ponechat nemocnému nějakou 
dobu na rozmyšlenou, ale musí 
mu být sděleno, že čas hraje proti 
němu. V popisu případu scházejí 
podrobnosti, ale předpokládám, 
že každý lékař v ČR by si na uvede-
ný rozbor našel čas a že tak učinil 
i zmíněný internista.

V popsaném případě se pacient 
již nedostavil k další kontrole, aby 
lékaři sdělil své rozhodnutí. Lékař 
správně zaznamenal obsah rozho-
voru do dokumentace, ale nejspíše 
si nevede speciální notýsek, že musí 
po nějaké době volat svým nemoc-
ným, jak se rozhodli. Opět musím 
apelovat na to, že pacient je ten, 
který o sobě rozhoduje.

Příčinou trestního stíhání 
lékaře byla absence negativního 
reversu. Jsem si jist, že pozůsta-
lým lékař předložil záznam z do-
kumentace, kde bylo napsáno, že 
jej na závažnost stavu upozornil 
a navrhl vyšetření a že jejich pří-
buzný toto odmítl a již se nedo-
stavil. Za normálních okolností to 
musí pozůstalým stačit, aby nabyli 
jistoty, že lékař nebyl tím, kdo za-
vinil smrt jejich blízkého. Z celého 
čouhá jako sláma z bot jistá účelo-
vost konání členů rodiny.

Jsem neurolog. Denně se se-
tkávám s nemocnými, kteří mají 
vertebrogenní potíže s  přítom-
ností výhřezu ploténky. Z praxe 
i  literatury víme, že podobných 
nemocných se operuje jen asi 4–6 
%, drtivá většina nikoli. U nemoc-
ných s výhřezem ploténky však 
může za jistých vzácných okol-
ností nastat tzv. syndrom caudae 

equinae, kdy onen po dlouhou dobu 
klinicky němý výhřez může i po 
banálním úrazu komprimovat 
nervové struktury uvnitř kanálu 
páteřního, a pokud nedojde k ur-
gentní operaci, zůstanou paci-
entovi trvalé následky v podobě 
inkontinence, sexuální afunkce 
a potíže s hybností dolních kon-
četin. Pokud bych měl u každého 
nemocného vyžadovat písemné 
prohlášení, že si je vědom těch-
to možných (nicméně velmi 
vzácných) tragických následků, 
došlo by nepochybně ke zvýše-
nému tlaku na provedení operací 
výhřezu meziobratlové ploténky, 
což by ovšem nevedlo ke zlepšení 
zdravotního stavu operovaných. 
Řečeno ještě lapidárněji, za jis-
tých okolností by i banální výkon 
(třeba i. m. injekce analgetika) 
musel být nemocným dopředu 
podepsán, aby byl lékař chráněn 

před nečekanými následky (ku-
příkladu anafylaktickým šokem).

Závěrem chci říci, že mne po-
psaný příklad a jeho právní zhod-
nocení vyděsily, neboť po celou 
dobu své praxe používám negativ-
ní revers jen u těch nemocných, 
kde skutečně hrozí riziko smrti 
a pacient tvrdošíjně trvá na svém 
i přes opakované objasnění. Při 
méně vyhraněných situacích za-
znamenávám do dokumentace své 
doporučení pro nemocného, které 
mu písemně předávám, a považuji 
věc za vyřízenou, neboť je jen a jen 
na něm, jestli mé doporučení vy-
užije či nikoli. Představa, že budu 
trestně stíhán za správný postup 
rodinou, která vyčenichá absenci 
zvláštního papíru a hodlá se na 
mně finančně hojit, je opravdu 
černou můrou.

Quo vadis, česká medicíno?
MUDr. Tomáš Vodvářka, neurolog
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„Chceme-li této záležitosti porozumět, 
pokusme se použít jednoduchého pří-
měru,“ říká Ing. Martin Provazník z pora-
denské společnosti FIVOKA s.r.o., která 
se problematikou svěřenských fondů 
zabývá. 

„Představme si uživatele, který založením 
svěřenského fondu zasadí strom a zároveň určí 
podmínky ohledně péče o něj i čerpání bene-
fitů. Svěřenský správce se pak o strom stará, 
zalévá jej, hnojí, stříhá větve a také sklízí plody, 
které ovšem nemá právo konzumovat. Veškeré 
čerpání výhod  náleží pouze beneficientovi, při-
čemž zakladatel a beneficient mohou být, a také 
obvyklé bývají, stejné osoby“, vysvětluje. Jde 
o formu správy jakéhokoliv majetku, vyčleněné-
ho z vlastnictví zakladatele, který tak  pozbývá 
své právní subjektivity, tedy oficiálně přestává 
patřit původnímu vlastníkovi. Patří „sám sobě“ 
a stává se naprosto anonymním. „S tím vším 
samozřejmě souvisejí příslušné administrativní 
a právní kroky, díky kterým nastavíme statut 
fondu přesně podle potřeb našeho klienta“,  
pokračuje inženýr Provazník. 

Odborníci z firmy FIVOKA s.r.o. umějí praco-
vat s individuální parametry, navíc ale, pokud se 
klient rozhodne pro založení svěřenského fondu 
výlučně ke správě finančního majetku, postarají 
se mu také o zajímavé výnosy. „Svěřenským 
fondům výhradně pod naší správou garantujeme 
nadstandardní benefit ve výši 9 % z vyčleněné 
částky, aniž bychom účtovali jakýkoliv poplatek 
za založení takového trustu. Klient se nemusí 
obávat ani poplatků za správu „management 
fee“, jako tomu je v případě klasických podílo-
vých fondů“, ujišťuje. Další nespornou výhodou 
trustu je, že k majetku vyčleněnému do fon-
du nemá nikdo vlastnická práva, je tedy dobře 
chráněn před snahami o jeho zmocnění nebo 
před případnými věřiteli. Majetek ve svěřenském 
fondu je zcela autonomní a anonymní, nikdo si 
ho nemůže přivlastnit, a to ani správce, který 
má ovšem za něj plnou trestněprávní a hmot-
něprávní odpovědnost. „S každým zakladatelem 
pečlivě probereme jeho představy a požadavky, 
abychom vhodně nastavili statut fondu a jeho 
fungování,“ vysvětluje Martin Provazník. „Svě-
řenský fond pod naší správou může být využí-
ván například jako privátní penzijní připojištění. 

Svěřenský fond  
jako ochrana lékařova majetku

V průběhu aktivní kariéry do něj klienti vyčleňují 
(vkládají) finanční prostředky a v okamžiku ná-
stupu do důchodu z něj pak čerpají benefity 
(rentu), přičemž se naspořený zůstatek nijak 
nesnižuje a může posloužit pro další generaci.“ 
Na otázku, jak to může konkrétně vypadat, in-
ženýr Provazník uvádí: „Zakladatel třeba vyčlení 
na počátku milion korun, poté pak pravidelně po 
dobu čtrnácti let vkládá do fondu každý měsíc 
10 000 Kč. K takto „uspořené“ celkové sumě  
2 670 000 Kč připíšeme benefity ve výši 3 932 000,  
čímž částka vzroste na výsledných 6 602 000. 
Každoměsíční přilepšení k důchodu ve výši  
49 500 Kč přitom nijak neohrožuje původní 
sumu, která tak zůstává pro potomky.“

Díky vyčlenění majetku do svěřenského fon-
du a jeho anonymizaci ho lze také ochránit před 
insolvencí a exekucí, jde rovněž o skvělý nástroj 
při mezigeneračním transferu majetku. „Vyřa-
zením ze hry“ nepohodlného, nespolehlivého 

nebo nepovedeného člena rodiny, stejně jako 
při obavách o neuvážlivé nakládání s prostředky, 
je snadné určit kolik a za jakých podmínek mo-
hou jednotlivé osoby beneficientů čerpat. Tuto 
formu správy majetku lze použít také v přípa-
dech, kdy chce zakladatel fondu zamezit tomu, 
aby jeho handicapované nebo nesvéprávné 
děti přišly o střechu nad hlavou. Jde rovněž 
o vhodný způsob udržení celistvosti rodinného 
jmění, a to zejména tehdy, pokud se majetek 
zakladatele skládá z částí rozdílné hodnoty  
a nejde jej spravedlivě rozdělit mezi jednotlivé 
členy rodiny, kteří by byli nuceni jej rozprodat. 

„Lékaři se na nás však mohou obrátit pro-
střednictvím emailu info@fivoka.cz nejen 
s problematikou související se svěřenskými 
fondy, poskytujeme nezávaznou a bezplat-
nou konzultaci také v otázkách transformace 
lékařské praxe na s.r.o nebo jejího prodeje“, 
uzavírá Ing. Provazník.                                      n

KOMERČNÍ PREZENTACE
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Prevence je nutná,  
ale s maximální  
odbornou úrovní

Pracuji jako odbor-
ná oční lékařka 
a k mé práci přiná-
leží mimo jiné i vy-

šetření zraku pro řidičská 
oprávnění. K napsání člán-
ku mě přivedl jeden případ 
v poslední době. Do ordinace 
ke mně poprvé přišel jeden 
devětašedesátiletý pacient 
a  stěžoval si na špatné vi-
dění, zejména jednoho oka, 
a  přišel si pro předepsání 
brýlí. Zhoršené vidění jed-
noho oka pozoruje už asi dva 
roky, ale jiné oční potíže, na-
příklad bolesti nebo záněty, 
nemá. Už dříve měl jedno oko 
slabší, ale teď mu to začalo 
vadit. U lékaře byl naposle-
dy asi před 15 lety, ale neví, 
u kterého. Jinak se cítí zdráv 
a žádné léky nebere. 

Při vyšetření viděl lepším 
okem do poloviny tabulek opto-
typů, tím horším asi na 15 až 20 
centimetrů prsty před okem. Ze-
vně byly oči klidné, na pohmat 
tvrdší, na očním pozadí bez zka-
lení. Papily ostře ohraničené, na 
horším oku byla papila bledá. 
Moje podezření na zelený zákal, 
glaukom, potvrdila i vyšetření 
na dvou klinických očních zaří-
zeních. Na hůře vidícím oku měl 
pacient absolutní glaukom, tedy 
slepé oko. Na lepším oku měl 
glaukom pomalu postupující. 

U  této choroby se léčbou 
udrží pouze stav při prvním 
vyšetření a zlepšení vizu nelze 
očekávat. Nervové buňky a drá-
hy pod nitroočním tlakem atro-
fují, mění se v jizvy. Degradační 
proces neprobíhá měsíce či rok, 
ale trvá mnoho let. Odumírá-
ní je tak pomalé, že si pacient 
na  slábnoucí vidění pomalu 
zvyká a postřehne ho, až když je 
v kritickém stavu. Hrůzu ve mně 

vzbudilo pacientovo sdělení, že 
pracoval jako řidič kamionu. 
Nyní je v důchodu, ale vzhledem 
k charakteru jeho onemocnění 
je zřejmé, že několik let jezdil 
kamionem poloslepý. 

Odpovědnost za tento pří-
pad nese určitě sám pacient, 
protože nechodil na předepsané 
pravidelné prohlídky, a za to, že 
s očním postižením jezdil kami-
onem, nese odpovědnost určitě 
jeho bývalý zaměstnavatel, pří-
padně nečinnost orgánů dohlí-
žejících na bezpečnost práce. 

Ale případ jsem se rozhodla 
zveřejnit proto, že se ke mně do-
nesly zprávy, že by podle nových 
záměrů Ministerstva zdravot-
nictví, jak jsem se dověděla, měli 
veškerou preventivní zdravotní 
péči dělat výhradně praktičtí lé-
kaři. To by pak znamenalo, že 
bychom se s podobnými přípa-
dy setkávali daleko častěji. Ob-
tížnější by taky byla odpověd-
nost praktického lékaře, který 
by mohl se svým vybavením 
pro něj obtížně diagnostiko-
vatelné případy přehlédnout. 
Navíc nemá ve své ordinaci 
přístrojové vybavení terénního 
specialisty minimálně za několik 
desítek tisíc a  taky nebude 
mít diagnostické zkušenosti 
terénního specialisty, notabene 
z  různých oborů, obzvláště 
u komplikovanějších diagnóz. 
Samozřejmě, podobný problém 
by měl i  s  jinými speciálními 
obory. Přikládám tak svou te-
rénní zkušenost k  tomu, aby 
specializovanou zdravotní péči, 
akutní i preventivní, i nadále vy-
konávali ambulantní specialisté. 
Minula už doba, kdy jeden lékař 
léčil všechno, a spoléhat se na to, 
že jedinec obsáhne celou medi-
cínu, může být nebezpečné.

MUDr. Jaromíra Mohaplová

Olomouc

NAPSALI JSTE
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PRÁVNÍ PORADNA

Dopřejte svým 
pacientům ty 
nejlepší vyhlídky
Přijďte se přesvědčit, že nám 
můžete svěřit své pacienty. 
Kontaktujte nás a rezervujte si svoji 
individuální návštěvu naší kliniky. 
Těšíme se na setkání s Vámi. 

ellipseclinic.com | see the diff erence

miroslav.vesely@ellipseclinic.com
+420 727 920 088

Dopřejte svým pacientům 
ty nejlepší vyhlídky
Nově otevřená oční klinika s prémiovou péčí bez čekání pod vedením 
MUDr. Martiny Veselé, Ph.D., FEBO, MBA, Vám postupně na těchto 
stránkách představí svoji činnost a novinky v oftalmologii. 
MUDr. Martina Veselá, Ph.D., FEBO, MBA, 
se oftalmologii věnuje bezmála 20 let a patří 
mezi evropské špičky v oboru. Své odborné 
zkušenosti získávala pod vedením světo-
vých kapacit na klinikách doma i v zahra-
ničí. Na oční klinice Gemini měla možnost 
spolupracovat s ikonou české oftalmologie 
paní docentkou MUDr. D. Barákovou, CSc., 
na oční klinice Lexum s panem profesorem 
MUDr. M. Filipcem, CSc., s paní docentkou 
MUDr. Z. Hlinomazovou, PhD. a mnoha 
dalšími. V roce 2007 získala jako první 
Slovenka prestižní titul mezinárodně uzná-
vané evropské specializace v oboru očního 
lékařství FEBO. Svoji disertační práci za-
světila pod vedením pana profesora MUDr. 
F. Raiskupa, PhD., DrSc., FEBO a pod 
vedením pana profesora MUDr. P. Rozsí-
vala, CSc., FEBO, neustále se rozvíjejícímu 
tématu keratokonu, jemuž se ve spolupráci 
se svými německými kolegy věnuje v rámci 
výzkumu i nadále. Za svoji dosavadní praxi 
úspěšně odoperovala více než 30 tisíc 

pacientů, a to nejen katarakt, implantací 
fakických nebo výměny nitroočních 
čoček, refrakčních laserových operací, ale 
i léčebných zákroků keratokonu. Aktivně 
se věnuje dynamicky se rozvíjející oblasti 
zpevňování rohovky, tzv. crosslinkingu, je 
členkou mezinárodních oftalmologických 
společností, přednáší na univerzitě a me-
zinárodních oftalmologických kongresech 
a spolupracuje se světovými výrobci 
v oblasti oftalmologie. Na základě svých 

zkušeností si je dobře vědoma, že správná 
diagnostika a včasná pomoc jsou v léčbě 
očních vad naprosto klíčové.

Klinika se nachází v moderním prostředí 
nově zrekonstruované prvorepublikové 
vily v klidné rezidenční čtvrti na Praze 6 – 
Hanspaulce. Je vybavena nejmodernější 
medicínskou technikou a nabízí prémiovou 
péči s propracovaným sys-
témem léčebných zákroků 
a procedur v co nejkrat-
ších termínech. Precizní 
provedení každého 
zákroku a komfort 
pacienta má na 
svědomí tým prvo-
třídních lékařů pod 
vedením MUDr. 
Martiny Veselé, 
Ph.D., 
FEBO, 
MBA.
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Lékaři tenisté bojovali na mistrovství 
světa ve Vilniusu
Osm lékařů a tři lékařky velmi úspěšně reprezentovali Česko v srpnu t. r. ve Vilniusu na 49. ročníku kongresu  
a mistrovství World Medical Tennis Society. Zlato „cinklo“ jedenkrát. Nejlépe si vedli MUDr. Tomáš Fiala (finále 
kategorie Open, vítěz debl Open), MUDr. Roman Fiedler (finále M 50), MUDr. René Urbanec (finále M55),  
MUDr. Helena Kršňáková (finále W60).

V týmové soutěži Nations Cup 
mužů se českým lékařům naopak 
příliš nedařilo, po velmi dobrých 
výsledcích z Plzně 2017 a La Va-
letty 2018 český tým překvapivě 
podlehl domácí Litvě 1:2, když 
o porážce rozhodl těsně prohraný 
super tie-break ve druhé dvouhře 
a poté prohra ve čtyřhře. Naše lé-
kařky tentokrát tým pro Nations 
Cup nesestavily. Pohár pro vítěze 
si odvezli tenisté z Německa, kteří 
obhajovali vítězství, mezi ženami 
zvítězily lékařky z Polska. Celkem 
přicestovalo do hlavního města Lit-
vy 401 osob, z toho 321 aktivních 
hráčů z 29 zemí soupeřících v kate-
goriích od Open (do 40 let) a dále po 

přijme do svého kolektivu:

Lékaře / lékařku – 
pracovní lékařství

Požadavky
■  Vysokoškolské vzdělání lékařského směru, 
■  atestace ze všeobecného lékařství, atestace v oblasti pracovního 

lékařství výhodou,
■  specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. 

v platném znění,
■  praxe 5 let,
■  nástup nejdéle k 1.1.2020.

Nabízíme
■  Možnost doplňování si vzdělání v oblasti pracovního lékařství 

(kurz či atestace),
■  plný či částečný úvazek (0,5 a více), 
■  možnost provozovat vlastní praxi (ordinaci) v prostorech naší 

nemocnice.
■  Sick days, zvýhodněné stravování v zaměstnanecké jídelně, 

sleva na volně  prodejné léky a kosmetiku, př íspě vek na penzijní 
a životní př ipojiště ní, využití našich lázní v Toušeni a v Karlových 
Varech, možnost zažádat o služební byt nebo ubytování na 
ubytovně, příspěvek na dovolenou z fondu FKSP a mnoho dalších 
zamě stnaneckých výhod.                            

Kontakt: 
Michaela Renčínová, MBA, email: michaela.rencinova@bulovka.cz 

5 letech až přes 80 let. Mistrovství 
probíhalo převážně v Bernardinai 
Tennis Courts, přímo v historickém 
centru Vilniusu, a bylo mimořádně 
kvalitně zorganizované. V závěru 
tenisového týdne při dočasné ne-
přízni počasí se turnaj dohrával ve 
Vilnius SEB areně, která disponuje 
celkem 20 kurty v supermoderním 
halovém komplexu! 

V rámci turnaje proběhl i 49. 
kongres sportovní a preventivní 
medicíny. Novinkou byly přímé 
přenosy přednášek do zázemí 
kurtů Bernardinai, což zájemcům 
umožnilo sledovat přednášky i di-
stančně. Jako tradičně proběhly 
i doprovodné a velmi zdařilé spo-

lečenské události. Vilnius se uká-
zal být velmi zajímavým městem 
s  bohatou historií a  příjemnou 
atmosférou. 

Příští rok 10.–16. 10. se bude 

konat mistrovství v  TureckuNa 
rok 2022 bylo schváleno pořada- 
telství Německa. O lékařském te-
nisu viz: www.clts.cz a www.wmt-
stennis.org.    Jan Krichner, Jiří Kalhous
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NEKROLOGY

Odešel docent Horčička, respektovaný lékař, 
vynikající pedagog a noblesní člověk

Zemřel MUDr. Antonín Leder

První srpnový den letošního 
roku nás ve věku 79 let navždy 
opustil MUDr. Antonín Leder. 
Narodil se 27. 7. 1940 v Přerově 

jako syn živnostníka, který v městě pro-
vozoval malou továrnu s železářskými 
výrobky. První syn Antonín, pojmeno-
vaný po otci, zemřel záhy po narození. 
Druhý, o  rok starší syn dostal jméno 
Luděk a nejmladší z bratrů byl opět po-
jmenován Antonín.

V Přerově také absolvoval základní školu 
a gymnázium. Protože starší Luděk již začal 
studovat na vysoké škole a druhé dítě živ-
nostníka, třídního nepřítele, na vysoké škole 
nebylo žádoucí, musel Antonín nějaký čas 
pracovat jako horník na dole ČSA v Karviné.

Tímto získal patřičný třídní původ, ab-

Ve věku 80 let zemřel 19. října 2018 
doc. MUDr. Vladko Horčička, 
CSc., někdejší ředitel Fakultní 
nemocnice Olomouc, dlouholetý 

předseda její Etické komise a zakládající 
pracovník III. interní kliniky – nefrologic-
ké, revmatologické a endokrinologické. Fa-
kultní nemocnice tak přichází o všeobecně 
uznávaného odborníka s širokými znalost-
mi a zkušenostmi v oboru vnitřního lékař-
ství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci o vynikajícího a respektovaného 
pedagoga s přirozenou autoritou, pacienti 
o nesmírně oblíbeného a vstřícného lékaře 
a přátelé a spolupracovníci o noblesního  
a galantního kolegu a společníka. Nejtěžší 
ztrátou je však jeho odchod samozřejmě 
pro jeho rodinu.

Docent Horčička se narodil 5. června 1938. 
V letech 1956–1962 vystudoval Lékařskou fa-
kultu Univerzity Palackého v Olomouci a hned 
poté nastoupil do Fakultní nemocnice Olomouc, 
kde začínal jako sekundární lékař I. a III. in-
terní kliniky. V roce 1967 se stal na III. interní 
klinice odborným asistentem a postupně zde 
své odborné a lidské kvality prokázal v různých 
pozicích, když byl vedoucím lékařem oddělení, 
tajemníkem kliniky a poté dlouholetým zástup-
cem přednosty pro výuku. Titul CSc. v oboru 

lékařských věd obdržel v roce 1978, docentem 
s atestací I. a II. stupně z vnitřního lékařství 
a nástavbovou atestací z gastroenterologie byl 
jmenován v roce 1990. V dramatickém a neleh-
kém období následujícím po listopadových udá-
lostech roku 1989 se díky vysokému morálnímu 
a odbornému kreditu i všeobecnému respektu 
stal ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc, 
kterou vedl v letech 1990–1992.

Na jeho laskavé a slušné vystupování, ale 
také na obdivuhodnou erudici a profesionalitu 
rádi vzpomínají stovky absolventů Lékařské 
fakulty UP. A to nejen pro jeho osobní vklad do 
organizace výuky, nýbrž také díky řadě učebních 
textů, odborných přednášek a vědeckých prací. 

Své bohaté pedagogické zkušenosti uplatňoval 
i při vedení postgraduální výuky, ať již v rámci 
přípravy k atestačním zkouškám, nebo během 
kurzů pro praktické lékaře. Nejnovější poznatky 
v oboru pomáhal mezi odbornou veřejností 
šířit jako organizátor a spoluorganizátor Čes-
ko-slovenského revmatologického kongresu, 
Dnů mladých internistů a  Pracovních dnů  
III. interní kliniky. Není proto divu, že dvě 
funkční období působil jako proděkan Lékař-
ské fakulty UP.

I v penzijním věku se s neutuchající energií 
podílel na chodu III. interní kliniky při činnosti 
všeobecné interní a revmatologické ambulance. 
Neustala ani jeho práce pedagogická, neboť na-
dále vedl praktickou a seminární výuku studen-
tů Lékařské fakulty UP. Jeho vysoké odborné 
renomé, ale také obdivované lidské vlastnosti 
jej současně předurčily pro roli předsedy Etické 
komise Fakultní nemocnice Olomouc, kterou 
s činorodostí a pracovitostí sobě vlastní zastával 
od roku 2000 do dnešních dnů.

Už jen ze strohého a fragmentárního výčtu 
zásadních životních událostí a činností docen-
ta Horčičky je zřejmé, jak velkou ztrátu jeho 
odchod znamená a jak smutná je skutečnost, 
že v knize jeho života naplněného poctivostí, 
skromností, slušností a kolegialitou už další 
kapitoly nebudou následovat.

Čest jeho památce.

solvoval LF UP Olomouc a po absolvování 
základní vojenské služby (1964) nastoupil 
do nemocnice v Bruntále. Od roku 1965 pak 
pracoval na urologickém oddělení nemoc-
nice ve Frýdku-Místku. V roce1967 získal  
I. atestaci z chirurgie (urologie ještě nebyla 

základním samostatným oborem) a v roce 1972 
pak II. atestaci z urologie. V letech 1979–1998 
pracoval jako primář urologického oddělení 
nemocnice ve Frýdku-Místku. V roce 1995 
pak se synem zakládá soukromou urologickou 
ambulanci, v roce 1997 spolu s doc. MUDr. 
Chwajolem, CSc., spolupořádal úspěšný uro-
logický kongres v Rožnově pod Radhoštěm. 
Poté s přispěním „kolegů“ po 34 letech bez 
jakéhokoliv ocenění a poděkování opouští 
frýdeckou nemocnici. Nadále ale pracoval na 
menší úvazek ve své urologické ambulanci 
a bohaté zkušenosti uplatňoval a předával na 
urologii v Novém Jičíně u prim. M. Štursy. 

S ním nás opustil nejen jeden z nestorů 
české, resp. moravské urologie, altruista, zná-
mý svým citem a láskou k lidem, ale i manžel, 
otec, dědeček a pradědeček, a především velký 
člověk. Vy, kteří jste ho znali, nezapomeňte…
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Tradiční podzimní právní seminář ČLK 
pořádaný ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc

Právní aktuality ve zdravotnictví, kazuistiky a rozhodnutí soudů 
v oblasti zdravotnictví, právní vztahy poskytovatelů a zdravotních pojišťoven, 

zpracování osobních údajů a povinná mlčenlivost

Místo konání:  Posluchárna Vojenské nemocnice, 
 Sušilovo nám. 5, Olomouc

Datum konání: čtvrtek 10. 10. 2019
 13.00–18.00 hodin

Délka:  5 hodin  

Počet kreditů: 5

Poplatek:  člen ČLK 800 Kč
 nečlen 3500 Kč

 Posluchárna Vojenské nemocnice, 
 Sušilovo nám. 5, Olomouc

 5 hodin  

Přednášejí právníci ČLK:

JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK
Mgr. Daniel Valášek, ředitel kanceláře ČLK v Olomouci a právník ČLK

Program:

Registrace: 12.00 hod.
Zahájení: 13.00 hod.

■ Právní aktuality ve zdravotnictví.

■ Kazuistiky a rozhodnutí soudů ve věcech trestních a občanskoprávních ve zdravotnictví.

■  Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven – 
rámcová smlouva, regulace úhrad.

■  Nový zákon o zpracování osobních údajů (implementace GDPR v ČR) a povinná mlčenlivost 
ve zdravotnictví.

■ Časté dotazy a praktické problémy lékařů v praxi právní kanceláře komory a jejich řešení.

■ Odpovědi na dotazy posluchačů.

Závěr: 18.00 hod.

prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA                                    JUDr. Jan Mach
     vedoucí oddělení vzdělávání ČLK               ředitel právní kanceláře ČLK

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na semináři je přiděleno 5 kreditů dle SP č. 16 ČLK. 

Přihlášky na www.lkcr.cz, vzdělávání, sekce KURZY ČLK – číslo kurzu: 135/19
(kurzy jsou řazeny chronologicky podle data konání).

Číslo účtu 19-1083620217/0100, variabilní symbol 13519
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

Tradiční podzimní právní seminář ČLK



TEMPUS MEDICORUM    /   ZÁŘÍ 2019 29

Tradiční podzimní právní seminář ČLK 
pořádaný ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc

Právní aktuality ve zdravotnictví, kazuistiky a rozhodnutí soudů 
v oblasti zdravotnictví, právní vztahy poskytovatelů a zdravotních pojišťoven, 

zpracování osobních údajů a povinná mlčenlivost

Místo konání:  Posluchárna Vojenské nemocnice, 
 Sušilovo nám. 5, Olomouc

Datum konání: čtvrtek 10. 10. 2019
 13.00–18.00 hodin

Délka:  5 hodin  

Počet kreditů: 5

Poplatek:  člen ČLK 800 Kč
 nečlen 3500 Kč

 Posluchárna Vojenské nemocnice, 
 Sušilovo nám. 5, Olomouc

 5 hodin  

Přednášejí právníci ČLK:

JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK
Mgr. Daniel Valášek, ředitel kanceláře ČLK v Olomouci a právník ČLK

Program:

Registrace: 12.00 hod.
Zahájení: 13.00 hod.

■ Právní aktuality ve zdravotnictví.

■ Kazuistiky a rozhodnutí soudů ve věcech trestních a občanskoprávních ve zdravotnictví.

■  Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven – 
rámcová smlouva, regulace úhrad.

■  Nový zákon o zpracování osobních údajů (implementace GDPR v ČR) a povinná mlčenlivost 
ve zdravotnictví.

■ Časté dotazy a praktické problémy lékařů v praxi právní kanceláře komory a jejich řešení.

■ Odpovědi na dotazy posluchačů.

Závěr: 18.00 hod.

prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA                                    JUDr. Jan Mach
     vedoucí oddělení vzdělávání ČLK               ředitel právní kanceláře ČLK

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na semináři je přiděleno 5 kreditů dle SP č. 16 ČLK. 

Přihlášky na www.lkcr.cz, vzdělávání, sekce KURZY ČLK – číslo kurzu: 135/19
(kurzy jsou řazeny chronologicky podle data konání).

Číslo účtu 19-1083620217/0100, variabilní symbol 13519
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

Tradiční podzimní právní seminář ČLK

POLIKLINIKA PALMOVKA

PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ
Přijmeme lékaře/lékařky v různých specializacích, např. 
gynekolog, urolog, neurolog, diabetolog, endokrinolog. 
■ Zajímavé smluvní podmínky, příjemné zázemí, dostup-
nost pražskou MHD. Rozsah a způsob spolupráce je varian- 
tní – HPP, DPP, dále dle dohody. ■ Další informace po-
skytne Stanislava Kabele, ředitelka polikliniky. Email: 
info@poliklinikapalmovka.cz

POLIKLINIKA DOLNÍ BŘEŽANY
PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ
Přijmeme lékaře/lékařky v různých specializacích, 
např. gynekolog, urolog, neurolog, ortoped. Od 
9/2020 rozšiřujeme PLDD. ■ Zajímavé smluvní 
podmínky, příjemné zázemí, dostupnost pražs- 
kou MHD. Rozsah a způsob spolupráce je varian- 
tní – HPP, DPP, dále dle dohody. ■ Další informace po-
skytne Stanislava Kabele, ředitelka polikliniky. Email: 
info@poliklinikabrezany.cz

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE 
DO SPECIALIZOVANÝCH AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, OČNÍ, UROLOGIE, RE-
HABILITACE. Možno i kratší úvazek či dohoda. Min. kmen 
podmínkou. Moderní a špičkově vybavené ambulance! 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, příspěvek na penzijní 

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

PŘIVÍTÁ V TÝMU             

LÉKAŘE / LÉKAŘKU

FYZIOTERAPEUTY 
 

Dále nabízíme: 

www.laznejachymov.cz/nabidka-zamestnani/
Kontakt: Eva Kuchařová, 353 83 1308, 702 153 251, nabor@laznejachymov.cz

•  Se specializací RFM, ORT, CHIR, NEUR, REVM  
a dobrou znalostí německého jazyka

•  Nabízíme zázemí a stabilitu silné společnosti  
na akreditovaném zařízení s dlouholetou tradicí

•  Náborový příspěvek 20 000 Kč      
•  Měsíční mzda:  

RFM 71 000 Kč + další výkonnostní složky 
ORT, CHIR, NEUR, REVM 56 000 Kč + další výkonnostní složky

 •  Vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru  •  Náborový příspěvek 10 000 Kč  •  Měsíční mzdu až 35 000 Kč

• Možnost bydlení na pensionu
• Aktivní podporu dalšího vzdělávání
• Příspěvky na dovolenou a Vánoce

• 5 týdnů dovolené
• Rekreace ve spřátelených lázních
• Odměny k pracovním výročím a další benefity

NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU, Praha 1
přijme:

•lékař se specializovanou způsobilostí: RDG, Neurologie, Psychiatrie 
•staniční sestra Chirurgie – operační sály • všeobecná a praktická sestra
•sestra pro perioperační nebo intenzivní péči • zdravotnický záchranář 
•ošetřovatel, sanitář

Nabízíme: 
• příjemné, kulturně-historické prostředí v centru Prahy • práce v akreditovaném zdr. zařízení 
• parkování v areálu nemocnice • velmi dobré platové podmínky 
• pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt • kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč 
• výhody z kolektivní smlouvy (20 hodin volna navíc, penzijní připojištění, 2x ročně příspěvek 
na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.) • odborný i osobní růst a další vzdělávání 
(kurzy, specializace, semináře, e-learning, odborné konference aj.)

Kontakt:
lékař: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420222801370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz

zdr. personál: Mgr. Rudolf Maťha, DiS., hlavní sestra, T: +420222801284, M: Rudolf.Matha@nnfp.cz, www.nnfp.cz

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

Nemocnice Ostrov hledá pro svá oddělení

✖  PRIMÁŘ ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)  A ODDĚ-
LENÍ NÁSLEDNÁ INTENZIVNÍ PÉČE(NIP)

✖ LÉKAŘ CHIRURG S ATESTACÍ

✖  LÉKAŘ PSYCHIATR  
(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory, ubytování.  

Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!

■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé be-
nefity. ■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek 
na stravování. POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT O POLICISTY A HASIČE – HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ. 
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MOST/ÚSTÍ NAD LABEM
 – pracoviště PRAHA/ i zkrácený úvazek
 – ordinace FRÝDEK-MÍSTEK
 – ordinace OSTRAVA 

PEČUJEME O HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ – PŘIDEJTE SE
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA 

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ a.s. hledá do ambulancí v Praze, Nymburku, Plzni, České 
Třebové, Olomouci, Přerově a Ostravě LÉKAŘE/LÉKAŘKU s atestací: všeobecné 
praktické lékařství, chirurgie, ortopedie, urologie, oftalmologie, vnitřní lékařství, 
gynekologie, otorinolaryngologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, 
alergologie, kardiologie, neurologie.
■ Nabízíme: pracovní dobu 35 hodin týdně na úvazek 1,0, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 
příspěvek na vzdělávání, 27 dnů řádné dovolené, ambulantní provoz bez služeb.
■ Bližší info poskytne: Jitka Jelínková, tel. 602 739 984, email: kariera@pol.agel.cz, www.poliklinika.agel.cz

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ A.S. – POLIKLINIKA AGEL ■ HLEDÁME LÉKAŘE S ATESTACÍ

Dětská odborná léčebna v Říčanech u Prahy poskytuje komplexní léčebně-rehabilitační a následnou 
lůžkovou péči malým pacientům. Pokud je Vaším pracovním snem měnit dětské životy k lepšímu, 
pojďte se připojit k našemu přátelskému týmu.
■ Kromě skvělého platu se můžete těšit na: partu cca 80 odvážlivců, kteří táhnou za jeden provaz, zajímavou práci, 
která je radostí i výzvou zároveň, 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, příspěvek na sport  a relaxaci, příspěvek na obědy 
od našich skvělých kuchařů, možnost umístění dítěte do školky v areálu léčebny i na krásné prostředí, kde na Vás dýchne 
historie. ■ Oslovili jsme Vás? Tak neváhejte, ozvěte se Olze Trnkové, tel. 602 627 741, email: personal@olivovna.cz 
a přijeďte k nám na dobrou kávu.

 OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S. ■ PŘIJME LÉKAŘE/KU PEDIATRA

Společnost A care a.s. hledá do své dermatologicko-venerologické ambulance v Praze 
lékaře/ku dermatologa, se zájmem i  o estetickou medicínu. Uvítáme komplexní přístup k A1:F36 
■ Nabízíme: dobré zázemí stabilní společnosti, externí spolupráci případně pracovní poměr, 
příjemné moderní prostředí, kvalitní vybavení, podpora vzdělávání, dále podle vzájemné dohody a požadavků. 
■ Kontakt – Ilona Baxantová, ilona.baxantova@acare.cz, mobil 602 227 798

 A CARE A.S. ■ HLEDÁ LÉKAŘE/KU DERMATOLOGA

■ Chcete zažít kouzlo venkovského lékařství? Toužíte po vlastní praxi, ale obáváte se 
zbytečné administrativy? ■ Oceníte podporu týmu, laskavou a šikovnou zdravotní sestru
a pomoc se zástupy v případě Vaší dovolené? ■ Chcete se stát součástí dynamického 
projektu zaměřeného na poskytování zdravotní péče v malých obcích  a městech? 
Pak jste našli to, co hledáte. :-) Do naší nové a moderně vybavené ordinace VPL v malebném městečku KÁCOV na březích řeky 
SÁZAVY hledáme lékaře/lékařku (možno i bez atestace) na plný nebo i částečný úvazek.
■ Nabízíme Vám: mzdu 65 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 h. týdně); moderní a vybavenou ordinaci (CRP, 
INR, EKG, holter); hrazené kongresy a vzdělávací akce; uvolňování na povinné stáže; pro lékaře z jiných oborů zajistíme od-
borný dohled a školitele v rámci přípravy k atestaci; pracovní dobu přizpůsobenou Vašim požadavkům, možnost sestavit si 
ordinační hodiny; 5 týdnů dovolené; možnost rekreace ve firemním ubytovacím zařízení. ■ Datum nástupu: 1. 9. 2019. 
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!! ■ Kontaktní osoba: Ing. Petra Kabourková, email: petra.kabourkova@vseobecnylekar.cz, tel: 774 407 889

VŠEOBECNÝ LÉKAŘ S. R. O. ■  STAŇTE SE SOUČÁSTÍ DYNAMICKÉHO PROJEKTU!  
POJĎTE S NÁMI ORDINOVAT DO MALÝCH OBCÍ A MĚST!

■ Požadavky: Vysokoškolské vzdělání lékařského směru; atestace ze všeobecného 
lékařství, atestace v oblasti pracovního lékařství výhodou; specializovaná způsobilost 
v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění; praxe 5 let; nástup nejdéle k 1.1.2020.
■ Nabízíme: Možnost doplňování si vzdělání v oblasti pracovního lékařství (kurz či atestace); plný či 
částečný úvazek (0,5 a více); možnost provozovat vlastní praxi (ordinaci) v prostorech naší nemocnice; 
Sick days, zvýhodněné stravování v zaměstnanecké jídelně, sleva na volně prodejné léky a kosmetiku, 
příspěvek na penzijní a životní připojištění, využití našich lázní v Toušeni a  v Karlových Varech; možnost 
zažádat o služební byt nebo ubytování na ubytovně; příspěvek na dovolenou z fondu FKSP a mnoho dalších zaměstnanec-
kých výhod.  ■ Kontakt: Ing. Václav Studený, email: vaclav.studeny@bulovka.cz 

NEMOCNICE NA BULOVCE ■  PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU LÉKAŘE/LÉKAŘKU  
– PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pracoviště laboratorních metod IKEM přijme Lékaře na Hematologicko-transfuzní oddělení. 
Výhodou atestace z hematologie a transfuzního lékařství. ■ Kontakt: Lenka Poroszová, 734 764 994, 
kariera@ikem.cz, kariera.ikem.cz.

IKEM ■ PŘIJME LÉKAŘE NA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODD.

Přijmeme lékaře na pozici zástupce primáře na dětské oddělení.
■ Požadujeme: specializace v oboru dětské lékařství; specializace v oboru neonatologie vítána
■ Nabízíme: akreditované pracovišti, včetně intermediárního centra; motivující finanční ohodnocení + zajímavý náborový 
příspěvek; volno po službě; bezplatný systém vzdělávání; zaměstnanecké benefity; zajištění ubytování v blízkosti nemocnice; 
malebné okolí města Písku, dojezdová dostupnost (Praha, ČB)
■ Kontakt: Personální odd.-tel: 382772017, e-mail:personalni@nemopisek.cz

NEMOCNICE PÍSEK, A.S. ■ ZÁSTUPCE PRIMÁŘE NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

připojištění, stravování, jesle, 25 dní dovolené + 2 sick days, 
podporu vzdělávání a osobního rozvoje, další benefity. 
■ Více na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 554. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MUDR. PONDĚLÍKOVÁ
ATESTOVANÝ LÉKAŘ/KA PRO DĚTI A DOROST
Hledáme lékaře pro děti a dorost do zavedené ordinace v Lé-
kařském domě v Horní Bříze. ■ Možnost prodeje celé ordi-
nace nebo zaměstnání na HPP či ŽL. Nástup možný ihned. 
■ Kontakt: 725 171 759, jarka.pondelikova@seznam.cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G8 OPEN S. R. O.
SHÁNÍME PRAKTICKÉHO LÉKAŘE  
I BEZ ATESTACE VPL
Sháníme praktického lékaře do ordinace 15 km od Mělníka, 
lze i na zkrácený pracovní úvazek. ■ Nabízíme klidné pra-
covní prostředí, moderně vybavenou ordinaci, 5 týdnů do-
volené možnost odborného růstu a velice zajímavé mzdové 
podmínky. Atestace v oboru je pro nás výhodou, nikoliv však 
podmínkou. Nástup možný ihned. 
■ Kontakt: praktickaordinace@volny.cz

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
PŘIJME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ
Vojenská nemocnice Brno přijme: 
- zubního lékaře, - lékaře ARO pro operační sál
- lékaře internistu. Atestace výhodou.
■ Kontakt: 702 263 366 nebo ystolarova@vnbrno.cz

– pracoviště PRAHA
– ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
– ordinace KARVINÁ
– ordinace BRNO/ZLÍN
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vů. Představíme principy léčby nádorových onemocnění 
u dětí, včetně biologické léčby, která se v dětské onkologii 
začíná uplatňovat. Probereme léčbu zaměřenou na kvalitu 
života u  pacientů nevyléčitelně nemocných, tedy základy 
včasné paliativní péče. 

MUDr. Lucie Hrdličková 
• Sdělování závažné zprávy nejen v dětské onkologii.
MUDr. Josef Mališ
• Varovné příznaky nádorových onemocnění v  dětském 

věku.
• Principy moderní léčby v dětské onkologii.
MUDr. Lucie Hrdličková 
• Paliativní péče a  péče v  závěru života u  onkologicky ne-

mocných dětí.

98/19 Základy rétoriky a rétorických dovedností 
Datum: 21. 9. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Lektor: Jan Přeučil
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mlu-
vený projev. Kurz je úzce zaměřen na  otázku správných 
řečnických dovedností a návyků. 

58/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 25. 9. 2019
Místo konání: Kongresové centrum nemocnice Na Ho-
molce, Praha 5
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
Teoretická část (180 min.):
• Záchranný řetězec.
• Kterou z tísňových linek a jak zavolat (první pomoc a re-

suscitace po telefonu), IZS.
• Výjezdové skupiny záchranné služby a co od nich očeká-

vat.
• Vitální funkce a čas.
• Zrychlení záchranného řetězce pro sanitní vozidla a  he-

likoptéry.
• Jak zvládnout stres a neomylně ověřit vitální funkce.
• Resuscitace základní/laická a  zdravotnická pro školené 

zachránce/bez pomůcek i s pomůckami. 
• Resuscitace rozšířená/lékařsky vedená.
• Kazuistiky/za hranou všednosti i úsměvné.
• Hromadný výskyt zraněných a  jednotlivé způsoby první 

pomoci vybraných stavů.
• Další témata podle požadavků školených osob a  organi-

zací.

Praktická část (120 min.):
• Resuscitace dospělého, použití AED, resuscitace dítěte. 
• Zabezpečení průchodnosti dýchacích cest supraglotický-

mi pomůckami, endotracheální intubace.
• Použití dýchacího samorozpínacího vaku. 
• Odstranění cizího tělesa z  dýchacích cest u  dospělých 

a kojenců. 
• Zabezpečení periferního venózního přístupu. 
• Novinka – nácvik zajištění intraoseálního přístupu.

93/19 Univerzita medicínského práva – VIII. ročník 
2019–2020
Zahájení: 26. 9. 2019
Závěr: červen 2020
Místo: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, 
Roentgenova 2, Praha 5
Účastnický poplatek: člen ČLK 7000 Kč, ostatní 15 000 Kč
Počet kreditů: 3 kredity/1 lekce
Odborný garant: MUDr. Milan Kubek, JUDr. Jan Mach
Absolvování Univerzity medicínského práva doporučuje-
me všem lékařům a dalším zdravotníkům, kteří mají zájem 
o právní problematiku v medicíně především z praktické-
ho hlediska. Posluchači obdrží přibližně dva týdny před 
každou lekcí e-mail s odborným textem, který bude obsa-
hovat úvod pro dané téma a na jehož konci budou uvedeny 
modelové situace z praxe k řešení. Každý posluchač bude 
oprávněn navrhnout rozšíření zadání o další modelové si-
tuace z praxe nebo dotazy k danému tématu a návrh zašle 
lektorům před konáním příslušné lekce. Jeho návrhem se 
posléze budeme rovněž zabývat. 
 Semináře budou probíhat v  Praze jedenkrát měsíčně ve 
všedních dnech (osvědčené jsou čtvrtky) odpoledne, od 15 
do 18 hodin. 

99/19 Komunikačně a interakčně náročné situace v jed-
nání lékařů s pacientem
Datum konání: 28. 9. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15/743,  140 00, 
Praha 4-Michle

Účastnický poplatek: 800 Kč
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Přednášející: PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D., psycholog ve 
zdravotnictví, VFN v Praze, Interní odd. Strahov
JUDr. Mgr. Joža Spurný, policejní psycholog a vysokoškol-
ský pedagog, PA ČR
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Forma kurzu je určena pro ty, kteří potřebují supervizi 
a  nebojí se otevřeně hovořit o  svých vlastních zkuše-
nostech (s  náročnou komunikační situací a  pocitem ne-
zvládnutí či nezvládání některých interakcí s  pacienty) 
s  ostatními kolegy. Dále je kurz koncipován pro ty, kteří 
chtějí svou odbornou úroveň neustále zvyšovat – přejí si 
být odborníky nejen na svou lékařskou specializaci, ale 
také v  oblasti psychologické, v  mezilidské komunikaci. 
Nácvik modelových situací a  skupinová analýza, diskuse 
je efektivní formou výcviku v  dovednostech komunikace 
lékař–pacient. Bálintovská skupina pak umožňuje lépe 
porozumět dění ve vztahové rovině mezi lékařem a  pa- 
cientem. (Bálint nehodnotí správnost léčby z medicínské-
ho hlediska!)
• Zahájení kurzu, organizační záležitosti. 
• Teoretický úvod k bálintovské skupině. 
• Bálint v praxi – vlastní případy frekventantů. 
• Modelové situace. 
• Závěrečné shrnutí, diskuse, zpětná vazba.
• Frekventanty kurzu prosíme, aby popřemýšleli o  situa-

cích ze své praxe, které by bylo vhodné vnést do kurzu ke 
společnému zpracování a podělení se s ostatními.

59/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 30. 9. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno, Nad Pisárkami 276/1
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

88/19 Kurz: Binokulární vidění a prismatická korekce
Datum: 5. 10. 2019
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz představí problematiku ověření binokularity, ste-
reopse ze současného pohledu optometristy a  přiblíží 
zvláštnosti, úskalí a  nejasnosti používání a  předpisu pri-
smatické korekce. Je určen pro oftalmology jak v  rámci 
předatestačního, tak celoživotního vzdělávání.
 
122/19 Akutní život ohrožující intoxikace v intenziv-
ní péči
Datum: 5. 10. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jiří Valenta
MUDr. Jiří Valenta 
• Úvod a základní postupy v klinické toxikologii na ICU.
MUDr. Lucie Lischková 
• TIS, vzácná antidota, možnosti lipidové terapie. 
MUDr. Zdeněk Stach
• Intoxikace oxidem uhelnatým.
• Sekundární eliminace při intoxikacích – mimotělní me-

tody. 
MUDr. Jan Rulíšek
• Intoxikace metylalkoholem – review; vlna otrav v ČR. 
• Intoxikace tisem červeným – minireview a  kazuistika 

ECLS.
MUDr. Jiří Hlušička 
• Intoxikace novými syntetickými drogami. 
MUDr. Jiří Valenta
• Intoxikace hadími jedy – algoritmus postupu; neuro kon-

tra hemotoxicita. 

100/19 Kurz: Mindfulness-based stress reduction 
(MBSR)
Datum: 5. 10. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný 
program snižování stresu, který vyvinul na konci sedm-
desátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě 
univerzity v Massachusetts. Využívá psychologický pojem 
všímavost (anglicky mindfulness). Cílem programu je po-
moci lidem lépe zvládat stresující podněty a různé projevy 

dlouhodobého stresu, jako je úzkost, deprese a vyčerpání. 
Část teoretická (doc. MUDr. Petr Zach, CSc.) 
Formou přednášek trvajících asi 1 hodinu jsou posluchači 
seznámeni na odborné úrovni se základními principy or-
ganizace struktur CNS ve vztahu ke stresové regulaci. 

Část neuroanatomická se zaměřuje na moderní poznatky 
z oblasti zapojení limbického systému, utváření paměťové 
stopy a její modifikace, regulace spánkového cyklu a obec-
ně neurohumorální regulace. Část psychologická se zamě-
řuje na v současné době aktuální propojení technik práce 
s tělem, dechem a myslí na fungování nervového systému 
a ovlivnění orgánových celků ve smyslu lepší koordinace. 

Část praktická (Mgr. Filip Štys) 
V  praktické části semináře účastníci vyzkouší cvičení re-
levantní k předcházejícímu teoretickému výkladu. Pod ve-
dením kvalifikovaného lektora MBSR se naučí jednoduché 
techniky vedoucí ke snížení stresu a aktivaci PNS. Zároveň 
si zkusí uvědomování si prožívání přítomnosti na úrovni 
tělesných, myšlenkových a  emocionálních procesů. Tato 
cvičení snižují jak psychologické, tak fyziologické účinky 
stresu. Nedílnou součástí je i zpětná vazba a reflexe zkuše-
ností. Účastníci obdrží pracovní sešit a audio nahrávky, aby 
mohli MBSR používat i po skončení kurzu.

60/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 10. 10. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Primavera, Plzeň, Nepomucká 
1058/128
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

101/19 Akutní stavy – novinky v přehledu 2019
Datum: 12. 10. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Úvod k tématu – staronové pohledy a hity současné doby. 

Mnoho nových témat.
MUDr. Jiří Zika
• Diferenciální diagnostika v akutním stavu – logistika, ne-

jistota, náležitý postup, poučné komentované kazuistiky.
MUDr. Vilma Benešová
• Infekční rizika současné globalizované doby – pacienti 

i ošetřující; paraziti, specifická ohrožení.
MUDr. Pavel Heinige
• Vedoucí a  nové akutní problémy v  pediatrii – děti, ado-

lescenti, skupinové akutní příhody; hlavní doporučení.
PharmDr. Veronika Prokešová
• Pro a  proti u  sdíleného lékového záznamu, zejména 

z  pohledu potřeb akutní medicíny; nové léky a  aplikace 
v akutní medicíně.

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Novinky v přehledu 2019, významné pro akutní a závažné 

stavy; změny v rozhodování a prognózování; náležitá do-
kumentace; metodické pokyny; nové pohledy na rozsah 
léčby a paliace. 

JUDr. Vladana Vališová
• Medicínskoprávní záludnosti a  jak se jich vyvarovat ze-

jména v náročných akutních situacích závažných stavů.

81/19 Strabismus
Datum: 12. 10. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky 
v  dětském i dospělém věku. Kurz je určen především pro 
oftalmology, ale i  pediatry a  neurology zajímající se o  st-
rabismus. 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.

124/19 Jak vydržet tlak doby a nezbláznit se ve zdra-
votnictví
Datum: 12. 10. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

93/19 Univerzita medicínského práva ČLK
VIII. ročník 2019–2020
Právní kancelář ČLK pořádá další ročník Univerzity medi-
cínského práva. 
Zahájení 26. 9. 2019, zakončení 18. 6. 2020.
Podrobné informace na www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy 
ČLK

AKADEMIE LÉKAŘSKÉ ANGLIČTINY A NĚMČINY
94/19 Akademie lékařské angličtiny – pro absolventy jar-
ního semestru
104/19 Akademie lékařské angličtiny
Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.
Jedná se o  specializované tříměsíční jazykové kur-
zy  angličtiny a  němčiny pro lékaře, zaměřené na pro-
cvičení komunikačních dovedností z  lékařského pro-
středí a  použití odborné terminologie v  praxi. Výuka 
je speciálně koncipována tak, abyste se seznámili se  
slovní zásobou, terminologií a  gramatickými strukturami 
potřebnými pro práci ve zdravotnictví. V jazykových kur-
zech pro lékaře vyučují čeští i zahraniční lektoři.
Po ukončení přijímání přihlášek bude zájemcům zaslán 
odkaz na rozřazovací test. Test je rozdělen do 5 částí po  
24 otázkách. Test je nutné vypracovat najednou, není mož-
né ho přerušit nebo se vracet k předchozí otázce, neboť by 
došlo k předčasnému ukončení testu a výsledek by neod-
povídal vašim znalostem.
Intenzita výuky: 1× za 14 dnů v sobotu v rozsahu 4 vyučo-
vacích hodin od 9.00 do 12.30 hod.
Místo konání: Praha
Celkový rozsah: 24 hodin (6× 4 hodiny)
Zahájení: 21. 9. 2019
Další termíny: 5. 10.; 19. 10.; 2. 11.; 16. 11.; 30. 11. 2019
Účastnický poplatek: 4000 Kč
(pokyny pro úhradu účastnického poplatku obdržíte 
až po zařazení do skupin na základě vyhodnocení roz-
řazovacího testu)
Za každou absolvovanou lekci obdrží účastníci  
4 kredity.
Po absolvování kurzu účastníci obdrží Diplom absol-
venta Akademie. 
V  případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku na  
www.lkcr.cz, sekce vzdělávání – kurzy ČLK
Podrobné instrukce na www.lkcr.cz, vzdělávání, kur-
zy ČLK

87/19 Postgraduální akademie: Léčba bolesti
Datum: 17. 9. 2019, 13.30–18.45 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b,  
Praha 4, 27. patro
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

97/19 Současná dětská onkologie
Datum konání: 21. 9. 2019
Místo konání: ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Účastnický poplatek: 700 Kč
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Odborný garant: MUDr. Lucie Hrdličková, Klinika dětské 
hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol 
Kurz účastníkům představí moderní podobu současné 
dětské onkologie. Budou probrána aktuální doporučení 
pro sdělování závažné zprávy. Připomeneme základní 
symptomy nádorového onemocnění, se kterými přicházejí 
dětští pacienti v úvodu své nemoci a které by měly každé-
ho pediatra přivést k podezření na onkologickou diagnózu 
v dětském věku, včetně akutních a život ohrožujících sta-

Oddělení vzdělávání ČLK
Lékařská 2, 150 30 Praha 5 
tel. 234 760 711, 234 760 710 
fax 257 220 618 
e-mail:  vzdelavani@clkcr.cz  
seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kurzům 
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace 
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastní-
ci 10 dnů před konáním kurzu. 
Věnujte pozornost zasílaným informa-
cím, neboť místo konání kurzu může 
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení. 
Obvyklý začátek víkendových kurzů: 
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána 
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky: 
viz informace na www.lkcr.cz

UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou 
 průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz     
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Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Seminář je věnován jednak aspektům harmonického ži-
votního stylu, jednak současným a budoucím výzvám, kte-
ré čekají lékaře v blízké i vzdálenější budoucnosti v jejich 
práci. Cílem programu je dát lékařům dostatek informací 
a  inspirace k  tomu, aby mohli kvalitně a  s  dostatečnou 
energií řešit to, před co je každodenní péče o pacienty po-
staví. Štěstí přece, jak víme, přeje připraveným. 
Připravujeme:
89/19 Konference ČLK: Informovaný souhlas
Datum konání: 15. 10. 2019 od 9.00 do 16.00 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Hotelu Olšanka,  
Praha 3, Táboritská 23
Účastnický poplatek: člen ČLK 1500 Kč, nečlen 2500 Kč
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Kubek, prof. PhDr. Radek 
Ptáček, Ph.D., MBA

102/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 17. 10. 2019, 9.00–12.30 hod.
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 novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k  nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o  tom, 
že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novoro-
zence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na od-
dělení RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o za-
jímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.

105/19 Postgraduální akademie: Nemocné tlusté střevo
Datum: 17. 10. 2019, 14–18 hod.
Místo: Hotel NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Karel Lukáš, CSc.

103/19 Aktuality z posudkové medicíny sociálního 
zabezpečení
Datum: 19. 10. 2019 
Místo konání: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna
Účastnický poplatek: 800 Kč
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Odborný garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., vedoucí Ústa-
vu sociálního a  posudkového lékařství Lékařské fakulty 
UK v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, vedoucí 
oddělení lékařské posudkové služby okresní správy sociál-
ního zabezpečení, přednáší posudkové lékařství v Ústavu 
sociálního a  posudkového lékařství Lékařské fakulty UK 
v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově medicín-
skými kritérii posuzování zdravotního stavu v  nemocen-
ském a důchodovém pojištění a v nepojistných systémech 
sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na 
zvláštní pomůcku). Posluchači získají aktuální poznatky 
o součinnosti lékařské posudkové služby a ošetřujících lé-
kařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.
 
 123/19 Očkování u dětí
Datum konání: 19. 10. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Praha 4
Délka konání: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
MUDr. Hana Cabrnochová, Ph.D.
• Očkování nedonošených dětí.
• Novinky v očkování, aktuální situace.

61/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 21. 10. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Clarion, Ostrava, Zkrácená 2703
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

106/19 Pediatrie
Datum: 2. 11. 2019
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková

MUDr. Lucie Hrdličková
• Paliativní péče v pediatrii. 
MUDr. Marta Jacevičová
• Syndrom náhlého kolapsu novorozence.
MUDr. Iva Dokoupilová
• Nové přístupy k léčbě hyperbilirubinemie novorozenců.
MUDr. Kristýna Zárubová
• Žloutenka jako příznak neprospívání. 
Ing. Alexandra Hroncová
• Zkušenosti rodiče dítěte s autismem. 

131/19 Pedooftalmologie
Datum: 2. 11. 2019
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 pro-
blematiku 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.

62/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 6. 11. 2019 od 14.00 do 19.00 hod.
Místo konání: Hotel Alessandria, Hradec Králové, třída 
SNP 733
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

121/19 Chirurgie
Datum konání: 9. 11. 2019 
Místo konání: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Pavel Kubíček
(program kurzu bude upřesněn)

107/19 Postup při předpisu brýlové korekce oftalmo-
logem (refrakce)
Datum: 9. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 4 hodiny teorie a 6 hodin praxe, vhodné nejen jako 
předastestační kurz
Počet kreditů: 10
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Přednášející: Ing. Ivan Vymyslický (teoretická část),  
Michal Vymyslický, MSc., Bc. Adéla Holubcová (praktická 
část)
Kurz se skládá z  teoretické a  praktické části. Teoretická 
část zahrnuje seznámení s  parametry ordinace, nezbyt-
ným technickým vybavením. Následně se správným po-
stupem při stanovení objektivní a  subjektivní refrakce 
a  zápisem brýlové korekce. V  praktické části si všichni 
mohou vyzkoušet postup v praxi s ohledem na věk a zdraví 
pacienta.

108/19 Střet zájmů ve vztahu lékařů a farmaceutických 
společností a etické a právní aspekty spolupráce lékaře 
a farmaceutické společnosti
Kurz je organizován ve spolupráci s Asociací inovativního 
farmaceutického průmyslu (AIFP)
Datum: 9. 11. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka odborného programu: 4 hodiny
Počet kreditů: 4 
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 

Přednášející: Mgr. Patrik Kastner, MUDr. Pavel Kovář, 
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 
• Co je předmětem „střetu zájmů“ v  případě lékaře či far-

maceuta? 
• Legislativní rámec – rizikové oblasti, možné sankce 

(vztah k trestnímu právu). 
• Návštěva reprezentanta farmaceutické společnosti.
• Dary a pobídky, odborná literatura, reprinty, časopisy.
• Vzorky léčivých přípravků.
• Podpora kongresů, místa konání a společenské programy.
• Podpora účasti individuálních lékařů na kongresech. 
• Služby lékaře pro farmaceutické společnosti I – přednáš-

ky, kazuistiky, neintervenční studie.
• Služby lékaře pro farmaceutické společnosti II – konzul-

tace, poradní sbory (Advisory Board), odborný článek na 
objednávku.

• Evropská a  národní úroveň samoregulace a  dohledu – 
projekt Transparentní spolupráce.

• Oddělení Compliance – interní dohled a dozor nad mar-
ketingovými aktivitami společnosti.

• Jednotlivá témata budou probrána teoreticky a doprová-
zena případovými studiemi z praxe. 

109/19 Dětská dermatologie
Datum konání: 9. 11. 2019 
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Štěpánka Čapková 
MUDr. Štěpánka Čapková
• Atopický ekzém – co nového? 
Prim. MUDr. Jana Čadová
• Infekční a parainfekční exantémy u dětí.
MUDr. Aneta Klimešová
• Nejčastější infekce kůže u dětí. 
 MUDr. Iveta Tomšíková
• Péče o kůži novorozence a kojence.

63/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 12. 11. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno, Nad Pisárkami 276/1
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

132/19 Postgraduální akademie: Novinky v onkologii II
Nádory prsu a nádory ovarií
Datum: 13. 11. 2019, 13.30–18.35 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 
4, 27. patro
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborní garanti: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.,  
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

130/19 Postgraduální akademie: Co očekávat od so-
nografie břicha?
Datum: 14. 11. 2019, 14.00–17.25 hod.
Místo: Hotel NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Iva Hoffmanová

110/19 Dětské oční lékařství pro praxi
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 4 hodin
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz se zaměřením na každodenní praxi jak dětského léka-
ře, tak dětského oftalmologa zahrnuje celou problematiku 
dětské oftalmologie (konjunktivitidy, slzné cesty, alergie 
atd.) a přinese posluchačům odpovědi na nejčastější otázky, 
které kladou rodiče lékaři při poruchách týkajících se zraku 
(slzení, mrkání, nystagmus, šilhání, porucha zaostřování 
apod.). Zabývat se bude rovněž refrakčními vadami, dispen-
zarizací a metodami časné diagnostiky zrakových vad. 

111/19 Horní zkřížený syndrom
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
„Kulatá záda“ jsou častou poruchou držení těla. Dysba-
lance svalové v této oblasti mohou být důsledkem horního 
zkříženého syndromu a sedavého způsobu života. Dochází 
ke zkracování a tím přetěžování svalových skupin a k mož-
ným bolestivým stavům v oblasti krční – hrudní páteře, ra-
menou a bolestem hlavy (takzvané anteflekční bolesti hla-
vy). Naopak u jiných svalových skupin dochází k oslabení. 
V  oblasti cervikobrachiální a  cervikokraniální jsou svaly, 
které mohou být v  bolestivém napětí. Reflexní změny 
bývají i v měkkých tkáních. Při znalosti těchto funkčních 
vztahů je možno funkční změny ovlivnit neurofyziologic-
kými technikami. Součástí kurzu jsou praktické ukázky. 
Doporučeno přinést karimatky. 

112/19 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč

Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret. 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika. 
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřác-

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

on, vareniklin.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Jak vést motivační rozhovor s kuřákem.
MUDr. Veronika Javůrková
• Kouření a onkologičtí a psychiatričtí pacienti, těhotné.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kouření a hmotnost.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction.
MUDr. Alexandra Pánková, PhD.
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku. 
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, spe-

cializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
Prof. MUDr. Eva Králíková, MUDr. Alexandra Pánková, 
Ph.D., MUDr. Veronika Javůrková
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů. 

127/19 Novinky ve vnitřním lékařství a dalších oborech
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
MUDr Pavel Trachta, Ph.D.
• Metabolická péče. 
Přednášející bude určen.
• Onkologie.
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
• Gastroenterologie.
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiologie.
JUDr. Daniela Bruthansová
• Vybraná problematika právní odpovědnosti ve zdravot-

nictví.

64/19 Neodkladná resuscitace a  první pomoc při 
ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 20. 11. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na Ho-
molce
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

113/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 21. 11. 2019, 
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 novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k  nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o  tom, 
že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novoro-
zence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na od-
dělení RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o za-
jímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.

129/19 Postgraduální akademie: Respirační infekce 
a imunologicky podmíněné nemoci v pneumologii
Datum: 28. 11. 2019, 14.00–17.45 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b,  
Praha 4, 27. patro
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

84/19 Škola zad 
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
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Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., MUDr. Dag-
mar Smilková
Témata praktická: Nácvik správného držení těla, kompen-
zační cvičení, rozcvička, výuka správných pohybových ste- 
reotypů v rámci pracovních a mimopracovních činností, úle-
vové a relaxační polohy, pomůcky.
Témata teoretická: Příčiny bolestí zad, základy anatomie 
a funkce páteře, svalová dysbalance, životospráva a léčba bolestí 
zad, psychologické aspekty bolestí zad, základy ergonomie.

114/19 Dětská chirurgie
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5 
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Blanka Kocmichová
Kurz se bude zabývat nejčastějšími problémy dětské chi-
rurgie v  praxi obvodního lékaře, tzn. problematikou kýl, 
hydrokél, torzí varlete, pupečních kýl, fimóz a  novoroze-
neckými chirurgickými problémy. Součástí kurzu bude 
i  praktický pohled na dif. dg.  bolesti břicha, hojení ran, 
péče o  jizvy, moluska, bradavice a  zarůstající nehty. Na-
bídne také odpovědi na všechny nejčastější otázky kladené 
lékařům rodiči. Kurz bude doplněn kazuistikami.

115/19 Infekční nemoci
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 8 hodin 
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Aktuality: Virové hepatitidy, infekce HIV/AIDS
Příspěvek k diferenciální diagnostice febrilních stavů
 Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc.
• Úvodní slovo: témata stále aktuální. 
Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc., MUDr. Jolana Raupachová 
• Neobvyklá etiologie febrilního stavu u mladé ženy.
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
• Důležité oportunní infekce u HIV pozitivních jedinců. 
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
• Současné možnosti léčby chronické hepatitidy C. 
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
• Život ohrožující infekce virem chřipky typu A u dítěte.
MUDr. Miroslav Bosák 
• Infekce HIV/AIDS, virová hepatitida C a  jejich dopad do 

oblasti dočasné pracovní  neschopnosti a invalidit.

65/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 

Datum konání: 2. 12. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Hesperia, Olomouc, Brněnská 385/55
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

PŘIPRAVUJEME:
74/19 Konference ČLK: Etika a komunikace v medicíně 
– Naděje v medicíně
Datum konání: 3. 12. 2019 od 9 do 16 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Hotelu Olšanka, 
Praha 3
Účastnický poplatek: člen ČLK 1500 Kč, nečlen 2500 Kč
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Kubek, prof. PhDr. Radek 
Ptáček, Ph.D., MBA

126/19 Postgraduální akademie: Interna pro 21. století
Datum: 3. 12. 2019, 14–18 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b,  
Praha 4, 27. patro
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

66/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohro-
žení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
Datum konání: 5. 12. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Interhotel Moskva, Zlín, náměstí Práce 2512
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

116/19 Urgentní medicína (UM) a průniky s ostatní-
mi obory
Datum: 7. 12. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, vě-
decký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny 
katastrof ČLS JEP, z.s., vedoucí redaktorka časopisu Ur-
gentní medicína
UM a všeobecné praktické lékařství pro dospělé.

• UM a geriatrie.
• UM a infekční lékařství.
• UM a psychiatrie.
• UM a intenzivní medicína.
• UM a neurologie.
• UM a kardiologie.
• UM a pediatrie.

118/19 Dětská gastroenterologie
Datum: 7. 12. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
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.

125/19 Komunikace s kolegy zdravotníky může být 
radost i „noční můra“
Datum: 7. 12. 2019
Místo: ČLK, Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Program je věnován specifikům zdravotnického oboru 
v  kontextu pracovní komunikace. Dlouhodobě napjatá 
komunikace negativně ovlivňuje atmosféru na pracovišti 
a  energii potřebnou k  optimálnímu pracovnímu výkonu 
zdravotníků. Odstranění problematických aspektů v  ko-
munikaci s  kolegy na zdravotnickém pracovišti může vý-
znamně zlepšit životní pocit a  uchránit od stresu. Budou 
zmíněny i konkrétní rady pro různé komunikačně zátěžo-
vé situace. 

92/19 Postgraduální akademie: Algeziologie
Datum: 12. 12. 2019, 14.00–18.00 hod
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

119/19 Osteoporóza
Datum: 14. 12. 2019
Místo: ČLK, Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5

Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Jana Čepová
MUDr. Barbora Hanychová
• Denzitometrie z pohledu radiologa.
MUDr. Tomáš Franěk
• Laboratorní markery při diagnóze osteoporózy.
MUDr. Jana Čepová
• Využití vitaminu D a K v léčbě osteoporózy.

120/19 Komplexní přístup k řešení vrozených vývo-
jových vad
Datum: 14. 12. 2019
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., před-
nosta Kliniky plastické chirurgie, FNKV
(program bude doplněn)

1/20 Alergologie
Datum: 11. 1. 2020
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Martin Fuchs
Obor alergologie a klinické imunologie se týká 40 % popu-
lace. 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 imuno-
logie k  praktickým otázkám každodenní péče o  alergiky, 
resp. o  znepokojivě narůstající imunopatologické sta-
vy naší populace. Z  koše budou taženy žetony astmatu, 
alergické rýmy, potravinové i  lékové alergie, ale i ekzému 
a kopřivek. Mělo by dojít jak na moderní diagnostiku, tak 
i léčbu alergie, včetně té biologické. 

2/20 Postgraduální akademie: Novinky v hematologii
Datum: 26. 3. 2020, 13.30–18.40 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Jan Vydra

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Hledáme dětského neurologa do nově otevřené dětské 
neurologické ambulance v centru Prahy, jakákoliv výše úvaz-
ku. Kontakt: sonolab@sonolab.cz, 723 890 066 
MMN, a.s., přijme lékaře se specializací v oboru radio-
logie a zobrazovací metody. Kvalifikační předpoklady: 
•odpovídající vzdělání dle zák. č. 95/2004 Sb. • vhodné 
i pro absolventy nebo lékaře s radiologickým kmenem 
• zdravotní způsobilost a  bezúhonnost • uživatelská 
znalost práce na PC • ochota k celoživotnímu vzdělává-
ní. Nabízíme: • možnost náborového příspěvku ve výši  
100 000 Kč (L1), 150 000 Kč (L2), 200 000 Kč (L3) • 
možnost čerpání stipendia na poslední rok studia  
10 000 Kč/měsíc • adekvátní platové a pracovní podmínky 
(široké spektrum výkonů, v dohledné době také magne-
tická rezonance) • pracovní poměr na dobu neurčitou, 
týden dovolené navíc, tzv. dodatkovou dovolenou (5+1) • 
benefity v hodnotě 2000 Kč/rok na sport, rekreaci nebo 
vitaminy • výhodný mobilní tarif v síti Vodafone (i pro 
rodinné příslušníky) • podporu vzdělávání • možnost 
ubytování • dotované stravování • příspěvek na penzijní 
a životní pojištění při splnění daných kritérií (500 Kč) • 
jazykové kurzy AJ, NJ hrazené zaměstnavatelem. Kon-
takt: prim. MUDr. Ivana Mašková, 481 551 300, ivana.
maskova@nemjil.cz                      
Sananim, z.ú., hledá vedoucího lékaře. Požadavky: atestace 
v oboru psychiatrie, terapeut. výcvik, adiktolog.  zkušenost. 
Mzdové podmínky odpovídající komerčním provozům. Od-
povědi a profesní CV zasílejte na kalousek@sananim.cz; 
tel. 777 718 695. Info na: http://www.sananim.cz
Hledám mikrobiologa do zdravotnické laboratoře, s vy-
sokoškolským vzděláním, i bez atestace. Nabízím byt ve 
Františkových Lázních nebo v Chebu. Ostatní podmínky 

sdělím na základě osobní dohody. Kontakt: 777 116 272, 
Mskabova@seznam.cz  
Nabízím pracovní pozici: lékař rezident v oboru VPL. V rám-
ci pracovního poměru absolvování předepsaných předates-
tačních praxí. Okres Frýdek-Místek. Nástup: podzim 2019. 
Pro více informací prosím pište na mail@martinsvebis.cz  
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledá-
me kolegyni/kolegu zpočátku na 1–2 dny v týdnu, později 
rozšíření úvazku. Kontakt: lekar@doktorvpraze.cz nebo 
602 313 699 
Hledám zdravotní sestru na úvazek 0,5 až 1,0 do ordinace 
VPL v Říčanech u Brna, nástup možný kdykoliv. Kontakt: 
MUDr. Alena Svobodová, alena.svo@gmail.com 
Přijmu lékaře do ordinace PL pro dospělé v Praze 5. Možno 
i pro lékaře v přípravě k atestaci, máme akreditaci. Moderní 
vybavení, šikovná sestra. 1–2, ev. i 3 dny v týdnu, mzda a or-
din. hodiny dohodou. Kontakt: 732 619 098 
Nabízím částečný úvazek pro lékaře oftalmologa v soukro-
mé oční ambulanci Libereckého kraje. Úvazek dohodou. 
Kontakt: 704 172 488 
Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava hledá lékaře do 
výjezdové skupiny RLP. Náplní práce je poskytování před-
nemocniční péče v důlních i povrchových pracovištích OKD 
v časech 15–7 hod. a o svátcích a víkendech. Požadujeme 
spec. způsobilost v základním oboru, nejlépe urgentní medi-
cína, ARO, interna, chirurgie, praktické lékařství, a zejména 
zkušenost ze ZZS/ARO/JIP! Nabízíme zajímavou práci 
s moderním vybavením v přívětivém pracovním kolektivu. 
Odměna na DPČ 360 Kč/hod. Nástup možný po vstupním 
kurzu báňského záchranáře ihned. Další informace poskytne 
vedoucí lékař OKD, HBZS, a.s., MUDr. Ondřej Kuchyňa,  
606 043 521, kuchyna@hbzs-ov.cz nebo sekretariát  
596 258 230, sekretar@hbzs-ov.cz 
NZZ Psychiatrie Praha hledá psychiatra s atestací či po 
základním kmeni na plný nebo i zkrácený úvazek. Posky-
tujeme rozšířenou psychiatrickou péči a rovněž psychodia-
gnostiku a ind. i skup. psychoterapie hrazené ZP. Kontakt:  
info@psychiatrie-praha.cz, 604 864 834 
Přijmeme ihned zdravotní sestru do ordinace PL v Ste-
helčevsi, okr. Kladno, na HPP 37,5 hod. týdně. Ohodnocení 
nadstandardní, benefity. Kontakt: info@emotmedico.cz 
Centrum klinických studií s vlastním ambulantním komple-
mentem hledá lékaře psychiatra do klinických hodnocení 
v oboru. 1–2 dny/týden, přítomnost v centru, Praha 10, ko-
legiální jednání, profes. zázemí a týmová podpora. Odměna 
dohodou. Kontakt: 601 304 484 
Hledám kolegyni/kolegu s atestací do ordinace PLDD Bran-

dýs n. L. na 2–3 dny v týdnu. Dobrá dostupnost z Prahy, 
zaučení v homeopatické terapii, vstřícný přístup, časem 
akceptace MD, vzájemný zástup při dovolené, dobré platové 
podmínky. Tel. po 16. hod.: 606 476 127 
Hledáme od 1.1.2020 praktického lékaře/rodinného 
lékaře, který převezme praxi v Annaberg-Buchholz (Ně-
mecko). Nabízíme nové prostory, dobrý personál a podporu 
při provozování praxe. Kontakt: Info@hno-herold.de, 
Buchholzer Straße 17, 09456 Annaberg-Buchholz, Německo 
INEP (Praha-Karlín) přijme do svých řad dětského psy-
chiatra/dětského neurologa/neurologa/klinického 
psychologa. Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnoce-
ní, flexibilní pracovní dobu a příjemný kolektiv. Kontakt:  
739 451 861, borosova@inep.cz 
Hledám psychiatra pro dobře prosperující soukromou 
ordinaci v Plzni na 1 až 2 dny v týdnu. Pozdější převzetí praxe 
možné. Kontakt: 602 311 404 
Do endokrinologické ordinace v Jablonci nad Nisou hle-
dáme atestovaného endokrinologa minimálně na 2 dny 
v týdnu, popř. přijmeme atestovaného internistu se zá-
jmem o endokrinologii. V případě zájmu nás kontaktujte na  
v.prejzek@seznam.cz 
Přijmeme lékaře do zavedené dermatovenerologické 
ambulance v Rumburku. Nabízíme plat min. 50 000 Kč 
čistého dle výkonnosti ordinace za plný úvazek, 5 týdnů 
dovolené, sick days. Zavedení nehrazených korektivních 
a estetických výkonů vítáno, veškerý zisk připadne lékaři. 
V ordinaci zkušená sestra. Široká spádová oblast. Možný 
i zkrácený úvazek. Kontakt: v.prejzek@seznam.cz  
Do zavedené ordinace VPL v Hodkovicích n. Moh. hledám 
lékaře na plný úvazek. Atestace v oboru VPL není pod-
mínkou, základní kmen výhodou. Smluvní plat, přátelské 
pracovní prostředí. V  případě zájmu mne kontaktujte:  
medimal@medimal.cz, 608 863 773 
Pro Polikliniku Agel Plzeň přijmeme atestovaného chi-
rurga, diabetologa, radiologa, rehabilitačního lékaře 
a praktického lékaře pro dospělé. Nabízíme motivující 
finanční hodnocení, týdenní fond pracovní doby 35 hodin 
na úvazek 1,0, stravenky, 27 dnů řádné dovolené, příspěvek 
na penzijní připojištění, odměny a další benefity. Nástup 
možný dle domluvy. Své životopisy zasílejte na e-mail:  
hana.kominkova@pol.agel.cz. Pro více informací volejte 
na mobil: 602 765 959 
Lékař přijme alergologa – imunologa do ambulantní praxe 
v Praze 6-Petřinách. Nástup dle dohody, plný i částečný 
úvazek. Vhodné i pro lékaře v penzijním věku. Ubytování 
možné. Neobvyklý plat, detaily osobně. Kontakt: 602 275 113
 Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledá-

me kolegyni/kolegu zpočátku na 1–2 dny v týdnu, později 
rozšíření úvazku. Kontakt: lekar@doktorvpraze.cz nebo 
602 313 699 
Přenechám praxi praktického lékaře v Petřvaldě u Karvi-
né. Kontakt: 724 081 919 
Hledáme psychiatra do týmu pro soukromou ambulanci 
v Praze 9-Letňany na 1–2 dny v týdnu. Atestace výhodou. 
Životopis zašlete k rukám vedoucí lékařky MUDr. Miry 
Babiakové: heliocdz@seznam.cz, www.heliocentrum.cz 
Zaměstnám VPL 1–2 dny v týdnu, dobře vybavená ordinace 
v Praze 5. Nástup dle dohody, 550 Kč/hod. Akreditovaná 
ordinace, možno i pro lékaře v přípravě k atestaci. Kontakt: 
732 619 098 
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou 
ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo 2× 0,5 dne). 
Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru dermato-
venerologie. CV prosím na e-mail: pekate@seznam cz,  
603 804 496 
Do soukromé ambulance v Praze 5 přijmeme lékaře těchto 
odborností: praktiky, internisty, ortopedy, neurology. 
Nabízíme práci v rozvíjející se firmě na HPP i DPP, volné 
víkendy a svátky, platové podmínky dohodou. Kontakt:  
777 247 336, dr.vostep@centrum.cz
 Psychiatrická ambulance v Praze hledá do svého týmu 
kolegu či kolegyni. Možnost relativní flexibility úvazku, 
podpora asistentky a příjemné prostředí. Platové podmínky 
dle dohody, lze i výkonově + další bonusy. Nabídky a CV 
zašlete na e-mail: psordinace@gmail com 
 Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před ates-
tací) na zástup do ordinace PL na Poliklinice Barrandov na  
2–3 dny v týdnu (červenec až září, případně i déle). Atrak-
tivní finanční podmínky. Kontakt: info@genecare.cz, 
602 650 312 
Ordinace PL pro dospělé v Jihlavě přijme na zkrácený úva-
zek (0,2–0,4) kolegu či kolegyni lékaře. Máme fajn kolektiv, 
šikovné sestry a příjemné prostředí. Možno řešit i předání 
praxe (v horizontu cca 3 let). Kontakt: 773 647 822. Děkuji 
Nabízíme plný úvazek pro lékaře se specializací v oboru 
základní a vysoce specializované echokardiografie, TTE, 
TEE, popř. zátěžové echokardiografie. Nabízíme: nad-
standardní platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 3 dny 
zdravotního volna s náhradou mzdy (sick days), příjemné 
pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zaří-
zení, účast na odborných seminářích, konferencích apod. 
s náhradou mzdy, příspěvek na stravování formou stra-
venek v hodnotě 118 Kč za odpracovanou směnu, úhradu 
poplatků za členství v odborných společnostech, úhradu 
poplatků za parkování v areálu Kardiologie. Nástup možný 
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ihned. Kontakt: 266 083 011, 602 541 781, rostislav.hampel@
kardiologie-sro.cz 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře či magistry 
na tyto pozice: anesteziolog, internista a ústavní hygie-
nik. Nabízíme zázemí stabilní společnosti s tradicí, zajímavé 
benefity. Možnost práce i na zkrácený úvazek. Kontakt: per-
sonalni@upmd.eu, 296 511 240/800 
Do akreditované ordinace praktika v Praze 5 přijmu lé-
kaře na zkrácený úvazek i několik dní v týdnu. Kontakt:  
603 585 081  
Přijmeme alergologa 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 našeho rozrůstajícího se týmu hledáme chirurga na 
plný či zkrácený úvazek. Dobré platové ohodnocení, fle-
xibilní pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále na-
bízíme multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie, 
praktické lékařství, gynekologie, dermatologie, chronické 
rány) a konziliární činnost v oblasti klinické výživy. Kontakt:  
601 360 615, synovcova@ambicare.eu 
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme internistu na 
plný či zkrácený úvazek. Dobré platové ohodnocení, flexi-
bilní pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále nabízíme 
multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie, praktické 
lékařství) a konziliární činnost v oblasti klinické výživy. Kon-
takt: 601 360 615, synovcova@ambicare.eu 
Pro chirurgickou ambulanci v Kravařích u Opavy hledám 
lékaře s atestací z chirurgie. Nabízím zajímavé podmín-
ky a  plně vybavenou ordinaci, včetně rtg, fungující již  
28 let. Kontakt: MUDr. Sylva Náhlíková, 734 214 150,  
chirurgie.kravare@seznam.cz 
Do ordinace VPL v Praze 1 přijmeme lékaře nebo lékařku 
absolventa (případně na MD) na částečný úvazek, flexibilně 
dle vaší potřeby. Získání praxe v ordinaci a vedení k atestaci 
ze všeobecného lékařství. Kontakt: www.vaspraktik.cz, 
info@vaspraktik.cz, 777 156 537 
Endokrinologický ústav Praha přijme lékaře/ku do endo-
krinologické a diabetologické ambulance. Možnost práce 
na zkrácený úvazek. Možnost získání předatestační praxe na 
akreditovaném pracovišti. Kontakt: lmekotova@endo.cz 
Přijmeme ortopedy a neurology do zavedené soukromé 
ambulance v  Praze. Nabízíme práci v  rozvíjející se fir-
mě na HPP i DPP. Volné víkendy a svátky, nástup možný 
ihned, platové podmínky dle dohody. Kontakt: 777 247 336,  
dr.vostep@centrum.cz 
 Do zavedeného a rozrůstajícího se týmu přijmeme na kliniku 
lékaře (gynekologa/gynekoložku). Na smluvní vztah do-
hodou nebo HPP. Možnost dalšího rozvoje v oboru estetické 
gynekologie, estetické medicíny a používání laseru v praxi. 
Profesionální vybavení a školení zajištěno. Dobré platové 
podmínky, nástup možný ihned. Ordinace na adrese Praha 6,  
Dědina. Kontaktní údaje: Michal Kindl, 737 545 986,  
m.kindl@seznam.cz 
Ústav sportovní medicíny v Brně přijme lékaře/lékařku (PL 
děti/dospělí, interna, kardiologie, ortopedie, chirurgie, 
rehabilitace, diabetologie…) se zájmem o sport do ambu-
lance na plný nebo částečný úvazek. Více informací: martina.
tauberova@usmbrno.cz, 602 748 969 
 Zavedená ambulantní rehabilitace a  fyzioterapie 
v  Praze 3 přijme recepční na dlouhodobější výpomoc 
(DPP). Možnosti spolupráce dle individuální domluvy. 
Kontakt: k.balackova@medicalcentre.cz, 732 954 951,  
www.rehabilitace-raf.cz 
Přijmeme fyzioterapeuta do ambulance v  Praze 3. 
Nabízíme různé možnosti spolupráce (HPP – úvazek 
0,50–1,00, DPČ, DPP) dle individuální domluvy. Kon- 
takt: k.balackova@medicalcentre.cz, 732 954 951,  
www.rehabilitace-raf.cz 
Hledám kolegu/kolegyni do ordinace VPL v  Praze 5 od 
08/2019 min. na 1 den v týdnu, ideálně 2–3 dny, dlouhodobá 
spolupráce vítána. Dobře vybavená ordinace, šikovná sestřič-
ka. Vše ostatní dohodou. Kontakt: 732 619 098 
Do našeho prima týmu na Novou polikliniku Zbraslav hle-
dáme kolegy se zaměřením diabetologie a kardiologie. 
Výše úvazku dle domluvy. Nástup 9/2019 a dále. Kontakt: 
ordinace@eurokardio.cz 
Zavedená plicní ambulance v Praze 6 hledá od 1.9.19 asis-
tentku pro zdravotnický provoz, vhodné administrat. vzdě-
lání a zkušenost s prací s lidmi. Možná i práce na zkrácený 
úvazek. Další info: MUDr. Lenka Povýšilová, 233 353 434, 
povysilovaL@seznam.cz 
 Zavedená plicní ambulance v Praze 6 hledá od 1.9.2019 dal-
ší zdravotní sestřičku do svého týmu, možná i práce na 
zkrácený úvazek. Další informace: MUDr. Lenka Povýšilová,  
233 353 434, povysilovaL@seznam.cz 
Do zavedené neurologické ambulance v  Lékařském 
domě, Na Bojišti 2, přijmeme neurologa. Požadujeme 
atestaci. Vybavení ambulance EEG, EMG, sono. Nabízí-
me smluvní plat, 25 dní dovolené. HPP 0,75–1,0. Kontakt:  
info@medicinaplus.cz
Přijmu ihned lékaře/lékařku do zavedené dermatovene-
rologické ambulance. Flexibilita, vše domluvou, výhodné 
podmínky. Kontakt: 737 441 365 
Pro privátní centrum v Praze hledáme cévního chirurga či 
chirurga bez atestace se zájmem o cévní chirurgii. Flexibilní 
pracovní doba, moderní vybavení a metody, nadstandardní 
ohodnocení. Kontakt: 604 981 568 
Nestátní zdravotnické zařízení v  centru Prahy přijme 
všeobecného lékaře/lékařku, internistu, možno i v dů-
chodovém věku, i na částečný úvazek. Požadujeme znalost 
angličtiny. Mzda až 75 000 Kč/měsíc.
Jednosměnný provoz v ambulantním zařízení. Kontakt:  
739 158 444, 224 220 040, hcp@volny.cz
 Přijmu zdravotní sestru do ordinace ortopedie v Pra- 
ze 10, poliklinika, na DPP, čtvrtky 13–19 hod. a ev. zástupy dle 
dohody. Kontakt: 737 935 359 

Do psychiatrické ambulance s  rozšířenou péčí v  Uh. 
Hradišti hledáme na 0,5 úvazek lékaře specialistu v oboru 
gerontopsychiatrie, sexuologie, návykových nemocí, PPP 
nebo psychosomatiky. Kontakt: dr. Polách, 608 610 716,  
polach@symedis.cz 
Do skvělého kolektivu akredit. pracoviště v Praze přijmeme 
očního lékaře na jakýkoliv pracovní úvazek. V případě dlou-
hodobé spolupráce možnost přenechání ordinace. Ohodnoce-
ní HPP je 100 000 Kč. Práce s nejlepším přístroj. vybavením, 
chir. zákroky. Kontakt: 603 995 473 
Hledáme lékaře diabetologa do ordinace Brno-venkov, lze 
i na zkrácený pracovní úvazek, nabízíme klidné pracovní 
prostředí, 6 týdnů dovolené a mzdu dohodou podle výše 
úvazku. Výhledově možnost přenechání praxe. Kontakt: 
jkrejcibrno@seznam.cz
Do psychiatrické ordinace v Českých Budějovicích přijmu 
lékaře, alespoň s kmenem, na 2 dny v měsíci (1 jakýkoliv den 
v sudém týdnu). Výhodné finanční podmínky, flexibilní ordi-
nační doba, vstřícné jednání. Kontakt: 605 841 027 
Do psychiatrické ambulance v Praze 6-Břevnov hledám 
psychiatra na 1/2 den či 1 den v týdnu, alespoň s kmenem. 
Výhodné finanční podmínky, individuální domluva, vstřícné 
jednání. Kontakt: ordinace@medmarou.cz, 733 786 071 
Lékař/ lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných, Masa-
rykovo sanatorium Dobříš, hledá lékaře na lůžka následné 
péče. Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme mimořádné 
individuální mzdové podmínky a pravidelné měsíční odměny 
v celkové minimální výši 13. a 14. platu + benefity. Kontakt: 
jn.mlezivova@seznam.cz, 318 541 253
 Přijmeme ORL lékaře/lékařku do privátní ordinace v Pra- 
ze 10. Nabízíme příjemný kolektiv, moderní přístrojové vy-
bavení, nadstandardní platové ohodnocení, 6 týdnů dovo-
lené, zaměstnanecké benefity. Nástup od 1/2020. Kontakt:  
orlvpraze10@seznam.cz, 605 787 269 
Soukromé radiologické odd. hledá lékaře se sonografickou 
a případně denzitometrickou praxí, popis snímků, pracovní 
doba 6,5 hod., možnost flexibilní pracovní doby. Velmi dobré 
platové podmínky a 6 týdnů dovolené. Nástup možný ihned, 
případně dohodou. Kontakt: 602 436 010 
Přijmu kardiologa či internistu do ordinace v Praze 4-Mod-
řanech. Nabízím spolupráci i autonomii, možnost vzdělat 
se v úkonech ambulantní kardiologie a provozu ordinace. 
Vhodné pro čerstvě atestované i zasloužilé kolegy. Kontakt: 
kardiomodrany@gmail.com 
Akreditovaná společnost Oftex přijme lékaře oftalmologa na 
pracoviště Svitavy a Nymburk. Nabízíme moderní pracovní 
prostředí, výborné mzdové podmínky, odborný růst. Kontakt: 
778 068 888, krizova@oftex.cz 
Hledám garanta pro ordinaci praktického lékaře Plzeň-
-centrum. Prosím volejte či pište SMS: 721 619 916 
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukro-
mou ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo  
2× 0,5 dne). Nutná znalost AJ a  odborná způsobilost  
v  oboru dermatovenerologie. CV prosím na e-mail:  
pekate@seznam cz, 603 804 496 
Psychiatr. Do zavedené psychiatrické ordinace v Praze 5 
a Praze 8 hledáme lékařku/lékaře, ideálně se specializovanou 
způsobilostí. Dobré platové podmínky, flexibilní úvazek, mož-
nost pracovního poměru. Kontakt: psychiatriepraha58@
gmail.com 
Do ordinace praktického lékaře pro dospělé přijmu lékaře 
s atestací či v předatestační přípravě. Úvazek dle dohody  
(2 dny v týdnu, více dle domluvy), nástup březen 2020, ordi-
nace Praha. Kontakt: ordinacepl@gmail.com 
Praktický lékař pro dospělé od ledna 2020. Jičín. Lze 
i absolvent, lékař bez atestace. Akreditované, plně vybavené 
pracoviště VPL v krásném městě s plnou občanskou vybave-
ností. Smlouva na dobu neurčitou, nadstandardní plat. Volná 
možnost stáží. Kontakt: 604 877 945 
Hledáme lékaře/lékařku (PL pro dospělé nebo internista, 
i před atestací). Nástupní plat 600–700 Kč za hodinu. Místo 
vykonávání: České Budějovice. Kontakt: info@medling.cz  
 Hledám atestovaného praktika do ordinace pro domov 
důchodců na 1 den v týdnu (cca 4–5 hodin práce) do Benátek 
nad Jizerou. Minimálně po dobu mojí rodičovské (možno 
i dlouhodobě), nástup nejdříve od 9/2019. Kontakt: mikmen-
tova@centrum.cz, 776 252 848 
Sananim, z.ú., hledá psychiatra adiktologické ambulance 
na částečný nebo celý úvazek. Požadavky: min. příprava na 
atestaci v oboru psychiatrie, vítáme adiktolog. zkušenosti 
a terapeut. výcvik. 
Odpovědi a profesní CV zasílejte na vejrych@sananim.cz, 
608 093 035. Info na: http://www.sananim.cz/o-nas-1/
adiktologicka-ambulance-a-adiktologicka-ambulance-
-pro-mladistve-aa.html
 Hledám do své ordinace VPL v Brně zástup za MD na 1–2 
roky od ledna 2020 na plný nebo částečný úvazek. Možné 
i pro začínajícího lékaře nebo v přípravě k atestaci po základ-
ním kmeni. Vybavená ordinace a schopná sestra. Kontakt:  
praktikvpl@seznam.cz 
Přijmeme praktiky, internisty, ortopedy a neurology 
do zavedené soukromé ambulance v Praze. Nabízíme práci 
v rozvíjející se firmě na HPP i DPP. Volné víkendy a svátky, 
nástup možný ihned, platové podmínky dle dohody. Kon-
takt: 777 247 336 
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro do-
spělé, i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat  
600 Kč za hodinu. Místo vykonávání: v Liberci. Kontakt: 
info@medling.cz  
Přenechám praxi pediatr pro děti a dorost ve Volarech. 
Kontakt: 723 875 326 
Přijmu lékaře do kožní ambulance v KT. Úvazek dle do-
mluvy. 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  
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledáme 

kolegyni/kolegu k dlouhodobé spolupráci. Zpočátku na 1–2 
dny v týdnu, později rozšíření úvazku. Kontakt: lekar@dok-
torvpraze.cz nebo 602 313 699 
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme chirurga na 
plný či částečný úvazek. Dobré platové ohodnocení, flexibil-
ní pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále nabízíme 
multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie, praktic-
ké lékařství, gynekologie, dermatologie – chronické rány) 
a  konziliární činnost v  oblasti klinické výživy. Kontakt:  
601 360 615, synovcova@ambicare.eu 
Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme internistu na 
plný či zkrácený úvazek. Dobré platové ohodnocení, flexi-
bilní pracovní doba, možnost podílu na zisku. Dále nabízíme 
multioborovou spolupráci (nefrologie, geriatrie, praktické 
lékařství) a konziliární činnost v oblasti klinické výživy. Kon-
takt: 601 360 615, synovcova@ambicare.eu 
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hle-
dáme kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spektrum 
výkonů oboru včetně estetické a korektivní dermatologie. 
Smlouvy s  pojišťovnami máme zajištěny. Dobré finanč-
ní ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615,  
synovcova@ambicare.eu 
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestova-
ného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový 
přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolpo-
skopie). Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku. 
Požadujeme profesionální přístup. Kontakt: 601 360 615, 
gyn.ordinace@email.cz 
Přijmu dětského lékaře do ordinace PLDD v Praze 5-Barran-
dově. Nástup ihned, prac. doba 30 hodin týdně, smluvní mzda 
40 000 Kč měsíčně. Kontakt: 608 422 004 
Zavedená soukromá neurologická ambulance v  Pra-
ze hledá lékaře na zkrácený úvazek. Motivující finanční  
ohodnocení, mzda a ordinační hodiny dohodou. Kontakt: 
neurol.amb@email.cz, 702 108 845  
Klinika ISCARE I.V.F. a.s. přijme pro své nové pracoviště 
v Praze-Vysočanech lékaře anesteziologicko-resuscitač-
ního oddělení pro práci na operačních sálech a na mul-
tioborové pooperační jednotce intenzivní péče. Požadujeme 
specializační způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní 
medicíny, časová flexibilita je vítána. Nabízíme velmi dobré 
platové podmínky, přátelský kolektiv a zcela nové pracoviště 
se špičkovým vybavením v těsné blízkosti stanice metra B 
i zastávky tramvaje. Práce je možná jak na pracovní úvazek, 
tak i na smlouvu DPP. Více informací poskytne primářka anes-
teziologického oddělení MUDr. Václava Vodičková. Kontakt: 
vodickova@iscare.cz, 603 440 073 
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací z klinické-
ho oboru na pracoviště protialkoholní záchytné stanice. 
Nástup a výše úvazku dle dohody, možno i na DPČ. Nabízíme 
práci v nepřetržitém 12hodinovém provozu, velmi zajímavé 
finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, možnost vy- 
užití služebního bytu, příspěvek na vzdělávání. Své CV prosím 
zasílejte na e-mail d.studena@prahamp.cz, 222 924 214 
INSPAMED Ostrava – Neurologická ambulance a Spán-
ková poradna hledá neurologa/neuroložku pro pobočku 
v Ostravě. Přijmeme lékaře/ku v oboru neurologie. Znalost 
spánkové medicíny vítána, není však podmínkou. Nabízíme: 
příjemný pracovní tým, výhodné mzdové podmínky, žád-
né noční směny. Kontakt: prace@spankovaporadna.cz,  
725 793 112, www.spankovaporadna.cz 
Nabízíme pracovní pozici gastroenterologa v našem více- 
oborovém nestátním zdravotnickém zařízení Remedis, s.r.o., 
v Praze 4. Výše úvazku dle dohody. Jsme moderně vybavené, 
kultivované pracoviště s příjemným kolektivem. Dále na-
bízíme motivující finanční ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 
flexibilitu pracovní doby a další benefity. K dispozici služební 
vůz, mobilní telefon, notebook. Možnost dalšího vzdělávání, 
rozšířená specializace, účast na kurzech v oblastech, které 
souvisí s činností lékaře. Kontakt: zemanova@remedis.cz,  
728 509 126.
Diakonie Vsetín hledá vedoucího lékaře pro domácí hos-
pic Devětsil. Hledáme pracovnici/pracovníka s odbornou 
způsobilostí k  výkonu zdravotnického povolání lékaře 
a  optimálně atestací ze základního oboru paliativa, pří-
padně interna, chirurgie, onkologie, pediatrie, všeobecné 
lékařství apod. Náplň práce: vedení a metodická podpora 
týmu mobilního hospice, poskytování paliativní péče ve 
spolupráci s ostatními členy multidisciplinárního týmu, 
stanovení a realizace plánu paliativní péče, vedení paliativ-
ní léčby. Nabízíme vysokou míru samostatnosti a možnost 
rozhodování o  dalším směřování služby, volná pracovní 
doba, nástupní mzda od 45 000 Kč (dle kvalifikace a praxe), 
zázemí stabilní neziskové organizace. Místo: Vsetín a okol-
ní obce. Typ vztahu: Plný úvazek (možnost zkráceného 
úvazku 0,5). Nástup: Ihned. Výběrové řízení: Ano. Kontakt:  
739 244 872, doubravova@diakonievsetin.cz 
Zaměstnám VPL lékaře do krásné moderní ordinace na plný 
úvazek, výjimečné platové podmínky, vybraná klientela, ordi-
nační doba dle vaší volby, příjemný a klidný tým, dlouhodobá 
samostatná spolupráce. Lokalita Mělník, služební automobil. 
Kontakt: 775 679 009 
Hledám zdravotní sestru do ordinace praktického lékaře 
v Praze 4, nejlépe v důchodu nebo MD, na zkrácený pracovní 
úvazek. Kontakt: 722 292 004 
Hledám pediatra na výpomoc do ordinace PLDD v Praze 4, 
úvazek dle dohody /DPP/, lze i pouze na odpoledne. Kontakt: 
725 075 996 
Do našeho malého rozrůstajícího se týmu hledáme praktic-
kého lékaře pro děti a dorost, gynekoložku a zubního 
lékaře na plný či zkrácený úvazek. Dobré platové podmínky, 
flexibilní pracovní doba a možnost procenta ze zisku. Kontakt: 
608 022 681, info@care-cure.cz 
Akreditované pracoviště praktického lékaře Praha 5 přijme 
lékaře na 2 dny v měsíci. Kontakt: 603 585 081 
SurGal Clinic, s.r.o., se sídlem Drobného 38–40, 602 00 Brno, 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: lékař rehabilitační me-
dicíny. Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru (atestace 
v oboru), trestní bezúhonnost, loajalitu, nadstandardní pří-

stup k pacientům/plnění pracovních povinností. Nabízíme: 
práci na plný nebo zkrácený úvazek (i DPČ) na ambulanci 
i lůžkovém RHB oddělení, nadstandardní finanční ohodno-
cení, spolupráci při zajištění bydlení v Brně, příspěvek na 
vzdělání, závodní stravování, zaměstnanecké benefity a další. 
Mzda bude upřesněna při osobním jednání. Nástup dle doho-
dy. Životopis prosím zašlete na e-mail: jobs@surgalclinic.cz 
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledá-
me kolegyni/kolegu k  dlouhodobé spolupráci. Kontakt:  
lekar@doktorvpraze.cz nebo 602 313 699 
Do ordinace VPL v Praze 1 přijmeme lékaře nebo lékařku 
absolventa (případně na MD) na částečný úvazek flexibilně 
dle vaší potřeby. Získání praxe v ordinaci a vedení k atestaci 
ze všeobecného lékařství. Kontakt: www.vaspraktik.cz, 
hynek.jebavy@gmail.com, 777 156 537 
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před ates-
tací) na plný nebo částečný úvazek. Vhodné i pro absolventy. 
Atraktivní finanční podmínky. Poliklinika Hůrka. Kontakt: 
info@genecare.cz, 602 650 312 
Přijmeme alergologa 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 
Zajímá vás přírodní medicína a psychosomatika? V listopadu 
otvírám novou ordinaci v Praze 3. Ráda bych propojila moder-
ní praxi praktického lékaře, přírodní a psychosomatickou 
medicínu. Mám zájem o praktika na 2–3 dny v týdnu, který 
mi pomůže společně vytvořit ordinaci s jiným přístupem 
k uplatňování medicínských vědomostí. Ordinace je vybavena 
přístroji EKG, CRP, TK Holter. Ordinace nebude poskytovat 
závodní péči. Odměna 500 Kč/hod. čistého. Těším se na vás! 
Kontakt: 778 088 776 
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové 
přijme lékaře/lékařku se specializací v oboru chirurgie 
(nebo předpoklad brzkého dosažení). Nabízíme práci ve 
špičkovém a stabilním zdravotnickém zařízení s možností 
pedagogické, výzkumné a publikační činnosti, nadstandardní 
finanční ohodnocení, 25 dnů dovolené a 5 dnů osobního 
volna, zajímavý zaměstnanecký benefitní program. Více in-
formací na https://www.fnhk.cz/o-fakultni-nemocnici/
kariera?id=1205 
Město Podbořany v okrese Louny informuje o možnosti ote-
vření odborných lékařských praxí s ohledem na ukončení 
provozu neurol., kožní a alergol. ambulance. Kontakt: hajny@
podborany.net, 415 237 518 
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací v oborech 
interna, ORL, kardiologie, diabetologie a oční. Nástup a výše 
úvazku dle dohody. Nabízíme zavedenou a moderně vyba-
venou ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé 
finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek na 
vzdělávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail: 
d.studena@prahamp.cz, 222 924 214
Přijmeme praktické lékaře/ky pro děti a  dorost pro 
lokality: Brno, Hustopeče, Most, Náchod, Praha, Rudolfov  
u Č. Budějovic, Teplice. Nabízíme: nadstandardní mzdové 
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, stravenky,  
3 dny na zotavenou, akreditovaná pracoviště, možnost dokon-
čení atestace v oboru, podporu dalšího vzdělávání, spolupráci 
na chodu ordinace a minimum administrativy při práci. Kon-
takt: Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz 
Přijmeme všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality: 
Brno, Čáslav, Chomutov, Moravská Třebová. Nabízíme: 
nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené,  
5 dní na vzdělávání, stravenky, 3 dny na zotavenou, akre-
ditovaná pracoviště, možnost dokončení atestace v oboru, 
podporu dalšího vzdělávání, spolupráci na chodu ordinace 
a minimum administrativy při práci. Kontakt: Vlastimil Král,  
733 679 555, kariera@mediclinic.cz 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme lékaře na 
Oddělení nemocniční hygieny. Nástup 1.10.2019. Kontakt: 
MUDr. Markéta Korcinová, marketa.korcinova@vfn.cz. 
Kompletní znění inzerátu naleznete na: www.vfn.cz, kariéra 
Nephrologische Dialysepraxis Zittau sucht Fachärztin/-arzt 
für Innere Medizin oder Nephrologin/-e bzw. Ärztin/Arzt 
in fortgeschrittener Weiterbildung für Innere Medizin/
Nephrologie. Teilzeitarbeit möglich. Bei Interesse bitte 
schriftliche Bewerbung an Gemeinchaftspraxis Theater- 
ring 8, 02763 Zittau, e-mail: dr.neuber.frank@t-online.de, 
tel. 00493583/540660 
Vsetínská nemocnice a.s. nabízí pracovní příležitost na ORL 
oddělení pro lékaře specialistu do ambulantního režimu. Od-
dělení je vybaveno moderní endoskopickou vyšetřovací tech-
nikou, diagnostickým mikroskopem, audiologickou komorou, 
moderním audiometrem a tympanometrem. K dispozici 
jsou moderně vybavené ambulance a malý operační sál pro 
zákroky v lokální anestezii. Požadavky: specializovaná způ-
sobilost v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 
bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Nabízíme: příležitost 
k realizaci v oboru, podporu dalšího vzdělávání, nadstan-
dardní mzdové hodnocení, možnost ubytování, benefitní 
program pro zaměstnance nemocnice. Kontakt: Ing. Martin 
Pavlica, náměstek pro personální řízení, e-mail: pavlica@
nemocnice-vs.cz, 571 818 130
Do zavedené ordinace nedaleko Písku přijmeme VPL. Nabí-
zíme plat 55 000–80 000 Kč. Nástup leden 2020, případně dle 
dohody. Kontakt: lekarpraktic@seznam.cz, 775 572 249 
Do zavedené ordinace v Českých Budějovicích hledáme 
VPL. Nástup dle domluvy. Vhodné i pro lékaře v předates-
tační přípravě s ukončeným základním kmenem. Kontakt:  
lekarpraktic@seznam.cz, nebo volejte 775 572 249
 Poliklinika Prosek a.s., Praha 9, přijme do prac. poměru 
lékaře v oboru urologie a ortopedie. Požadujeme speciali-
zovanou způsobilost. Nástup dle dohody. Lze kratší úvazek. 
Nabízíme: možnost přidělení služebního bytu, výhodné 
mzdové podmínky, podporu vzdělávání. Benefity – např. 
příspěvek na stravu, dovolenou, kulturu, masáže, penzij-
ní, přip. sick days. Kontakt: pí Prchalová, personální odd.,  
266 010 106, prchalova.o@poliklinikaprosek.cz  
Poliklinika Prosek a.s., Praha 9, přijme do pracovního po-
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měru (event. na dohodu) lékaře v oboru: interna. Jedná se 
o zástup od 2.1.2020, s předpokládanou dobou na 3 měsíce. 
Lze kratší úv., prac. doba Po–Čt – vše dohodou. Podmínky: 
specializovaná způsobilost. Nabízíme: možnost zajištění 
ubytování, přátelský kolektiv, výhodné mzdové podmínky, 
benefity. Nabídky (profesní životopis) zasílejte na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. Kontakt: pí Prchalová, 
personální odd., 266 010 106 
Hledám očního lékaře pro ambulantní činnost v němec-
kém Chamu. I poloviční úvazek možný. Dr. Magda Rau, 
Augenklinik Cham, Spolková republika Německo. Kontakt:  
info@augenklinik-cham.de  
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme lékaře/spe-
cialistu v oboru dětská revmatologie na Kliniku dětského 
a dorostového lékařství. Nástup dle dohody. Kontakt: primář 
MUDr. Pavel Srnský, Pavel.Srnsky@vfn.cz. Kompletní zně-
ní inzerátu naleznete na: www.vfn.cz, kariéra 
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové 
přijme lékaře/lékařku se specializací v oboru chirurgie 
(nebo předpoklad brzkého dosažení). Nabízíme práci ve 
špičkovém a stabilním zdravotnickém zařízení s možností 
pedagogické, výzkumné a publikační činnosti, nadstandardní 
finanční ohodnocení, 25 dnů dovolené a 5 dnů osobního 
volna, zajímavý zaměstnanecký benefitní program. Více in-
formací na: https://www.fnhk.cz/o-fakultni-nemocnici/
kariera?id=1205 
Ordinace v centru Prahy přijme na malý úvazek lékaře/ku 
s atestací z praktického lékařství, nejlépe důchodce nebo 
lékařku na MD. Příjemné prostředí, vstřícnost. Kontakt: 
737 371 696 

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Atestovaná VPL nabízí od 1/2020 zástup na částečný či plný 
úvazek. Kontakt: m.volakova@centrum.cz 
Praktický lékař s interním kmenem a zkušeností z interny, 
nyní krátce před atestací z VPL, hledá koupi či převzetí ordi-
nace nebo zaměstnání v Hradci Králové nebo okolí. Kontakt: 
Lekar654321@seznam.cz 
Atestovaný VPL nabízí zástup v Brně a okolí. Nabídky můžete 
zasílat na e-mail: mudrbrno@gmail.com

ORDINACE, PRAXE 
Přenechám interní a geriatrickou ambulanci v Brně. Od-
chod do důchodu od 1.1.2020. Kontakt: neubauer@cmail.cz 
Nabízím za výhodných podmínek dobře zavedenou ordinaci s. 
r. o. PLDD v Trhových Svinech. Kontakt: 728 144 556  
Nabízím k prodeji ordinaci praktického lékaře pro děti 
a dorost v Praze 6-Řepy. Celkem cca 700 pacientů. Smlouvy 
s 5 pojišťovnami. Praxe je provozována jako společnost s ruče-
ním omezeným s jedním jednatelem. Žádné úvěry. K prodeji 
ihned. Kontakt: 608 545 184, tomnizky@gmail.com 
Koupím zavedenou, fungující a vybavenou gynekologickou 
praxi, ideálně Praha 8, 9, ale není podmínkou. Děkuji za 
odpověď. Kontakt: 725 720 910 
Koupím nebo postupně převezmu ordinaci PLDD v Praze. 
Ideálně během roku 2019 nebo dle dohody. Kontakt: boro-
sova@inep.cz, 739 451 861 
Koupím ambulanci VPL v oblasti s čistým vzduchem (hory, 
lesy) mimo velká města (zdravotní důvody). Případná kom-
binace s internou taky možná. Specializace mám. Kontakt: 
vseobecnylekar@email.cz, 607 652 204 (prosím večer)
Ordinaci dětské neurologie v Havlíčkově Brodě s EMG, EEG, 
EP přenechám. Případně přijmu atestovaného dětského neu-
rologa nebo neurologa. Kontakt: petr.martinek@neurology.
cz, 604 104 905, www.neurology.cz
Liberec – prodám zavedenou praxi VPL v těsné blízkosti 
centra. Dobrá lokalita, zkušená sestra, solidní ekon. výsledky. 
Převzetí dle domluvy, bez problémů i během roku 2019. Více 
info na liberec.praktik@seznam.cz
Nabízím zavedenou praxi fyzioterapie na prodej v Karlo-
varském kraji. Kontakt: 775 679 009 
Přenechám zavedenou LP gynekologie v Praze. Prosím 
kontaktujte mne 775 679 009 
Za výhodných podmínek přenecháme provoz pracovišť rtg, 
sono, okres Mělník. Nasmlouvané výkony se zdravotními 
pojišťovnami. Kontakt: svatonovarhg@seznam.cz 
Hledám lékaře do zavedené ordinace PL pro dospělé. Pro-
zatím zástup 1–2 dny v týdnu s možností pozdějšího odkou-
pení praxe v horizontu 4 let.  Bělá pod Bezdězem. Kontakt: 
602 487 485 
Prodám praxi VPL pro dospělé v Praze 4 a Praze 1. Po-
čet registrovaných pacientů 1400. Kontakt: 776 293 847,  
drssv.86@gmail.com
Prodám oční ordinaci (s. r. o.) v  Rumburku. Kontakt:  
606 860 011, pavla.berankova@tiscali.cz 
Prodám dlouhodobě provozovanou soukromou dermatolo-
gickou praxi v Prachaticích. Úvazek 1,0. Odchod do důchodu. 
Kontakt: 724 263 132, skachova@centrum.cz  
Prodám ihned výhodně ordinaci PLDD v Praze 5. Prospe-
rující, moderně zařízená, 970 reg. pac. Zdravotní důvody. 
Kontakt: 608 422 004, 55erlenstegen@gmail.com 
Prodám zavedenou ordinaci VPL s dobrým potenciálem 
v Českých Budějovicích. Smlouvy se ZP, velmi příjemná loka-
lita. Prodej dle domluvy v průběhu roku 2019, ordinace vedena 
jako s. r. o. Kontakt: pl.budejovice@seznam.cz 
Prodám zavedenou praxi VPL v Pardubicích. Smlouvy se 
ZP, pěkná lokalita, šikovná sestra. Poliklinika v blízkosti. 
Předání ideálně na konci roku 2019. Kontakt: pl.pardubi-
ce@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé 
ve Zlíně-Malenovice. Kontakt: 604 206 077 
Koupím zavedenou gynekologickou praxi okres Písek, Pra-
chatice, Strakonice, Č. Budějovice, Horažďovice, Příbram. 
Seriózní jednání. Kontakt: gyn1@post.cz 
Přenechám zavedenou praxi VPL v okrese Prostějov. Pře-
dání v r. 2020. Zpočátku event. možnost spolupráce ve for-

mě zaměstnání na částečný úvazek nebo zástupu. Kontakt: 
alcevin@post.cz 
Prodám plně vybavenou gynekologickou ordinaci ve stře-
du města Brna. Návštěva možná po domluvě telefonicky. 
Kontakt: 604 847 629 
Prodám středně velkou zavedenou praxi VPL v Praze 8. Mož-
nost registrace nových pacientů. Smlouvy se ZP, parkování 
i MHD v blízkosti. Předání dle domluvy. Kontakt: praha8.
vpl@seznam.cz
Z důvodu odchodu do důchodu prodám ordinaci v centru 
Opavy (s. r. o.) – nefrologie + interna. Možno i zvlášť. Kon-
takt: 553 636 234, 733 779 554 
Hledám pravidelný zástup do zavedené ordinace VPL v cen-
tru Brna na 1 až 3 dny v týdnu. V horizontu jednoho až dvou 
roků možná dohoda o prodeji praxe i formou splátkového 
kalendáře. Kontakt: 602 559 557, 541 552 332 
Prodám výhodně ordinaci PLDD v Praze 5 (s. r. o.). Dobré 
ekonom. výsledky, bonitní klientela, smlouvy se všemi ZP, 
970 reg., 40 nereg. pacientů. Okamžitě. Kontakt: 55erlen-
stegen@gmail.com 
Předám praxi PLDD v Uničově lékaři se zájmem o tento obor. 
Kontakt: 602 427 011 
Přijmu do zavedené ordinace Praha záp. a Beroun atesto-
vanou gynekoložku nebo gynekologa na částečný úvazek 
s výhledem převzetí praxe. Kontakt: 732 144 430 
Prodám zavedenou praxi: gynekologie. Prodám plně 
vybavenou gynekologicko-porodnickou ambulan-
ci ve Valašském Meziříčí (ČR) umístěnou v  areálu 
polikliniky. 20 let praxe, 6 let s. r. o., ISO 9001:2015. 
Atestace v oboru nezbytná. UZ 3D+4D + monitor pro 
pacientky, archivace UZ snímků na flash disk, kol-
po s  video řetězcem, kardiotokograf. Obrazová do-
kumentace na www.merinsky.cz. Nabídky pouze do  
e-mailu: ambulance@merinsky.cz 
Přenechám dobře zavedenou praxi PLDD v Brně nebo za-
městnám lékaře. Kontakt: 739 570 704 
Prodám velmi dobře prosperující ordinaci PLDD v Černo-
ších. Pro pracovitého pediatra, 1400 dětí. Důvod je zdravotní. 
Mám renomovaný tržní odhad. Kontakt: iva.strnadelova@
seznam.cz 
Prodám alergologickou praxi v Jičíně (1 den v týdnu ordi-
nace Hořice) ve vlastním RD, event. i s nemovitostí. Možný 
postupný převod, s. r. o.  Kontakt: ivan.rydlo@seznam.cz, 
603 214 342 večer 
Koupím nebo postupně převezmu ordinaci VPL pro dospělé 
v Liberci. Nejlépe forma s. r. o. Jsem všeobecný praktický 
lékař. Prosím o nabídku. Kontakt: handymail@seznam.cz 
Koupím gynekologickou ambulanci Ostrava, Opava a okolí. 
Zn. atestaci i dostatečnou praxi mám. Kontakt: gyn1385@
seznam.cz 
Jako OSVČ prodám zavedenou praxi PLDD, v lokalitě Pra- 
ha 8. Pro více informací volejte: 723 939 223 
Pronajmu ordinaci ve vlastní nemovitosti/nemovitost, Praha 
5, prestižní lokalita/adresa, UP 320 m2, zahrada, dobré spojení 
MHD/možnost parkování, vhodné prostory i pro fyzioterapii 
aj., veškeré podmínky/detaily dohodou, ústní jednání nutné. 
Kontakt: 604 443 300 
Koupím nebo postupně převezmu ordinaci VPL pro dospělé 
v Liberci. Nejlépe forma s. r. o. Jsem všeobecný praktický 
lékař. Prosím o nabídku, e-mail: handymail@seznam.cz   
Prodám zavedenou interní ambulanci s. r. o. na Polikl. Tiš-
nov. Předání dle dohody. Kontakt: 723 783 050, zdmal@
volny.cz 
Prodám levně dermatologickou praxi, Písek, fyz. osoba, 
smlouvy s 5 pojišťovnami. Kontakt: 721 267 167 
Přenechám za výhodných podmínek zavedenou neurolo-
gickou ambulanci nedaleko od Karlových Varů. Možnost 
prodeje bytu v místě. Kontakt: athrox@seznam.cz 
Prodám zavedenou ordinaci parodontologie v Brně. Kon-
takt: 775 679 009
Prodám dobře zavedenou dlouholetou dermatovenerologic-
kou praxi v blízkosti Olomouce – odchod do důchodu. Forma 
s. r. o., smlouvy se všemi pojišťovnami. Možná výpomoc dle 
domluvy. Kontakt: 603 527 754, biokosmetika@centrum.cz 
Prodám dlouhodobě zavedenou ordinaci ORL s. r. o. na poli-
klinice v Plzni. Kontakt: 603 425 430.
Prodám velmi dobře zavedenou gynekologickou praxi 
v centru Brna za rozumnou cenu. Smlouvy se všemi ZP na 
odb. 603 i 604. Po prodeji mohu dál pracovat na menší úvazek. 
Kontakt: gynekologie.brno@email.cz
Hledám k postupnému převzetí, ev. rozšíření ordinaci PLDD 
v Praze a okolí – soukromou i ev. v zaměstnaneckém poměru. 
Kontakt: ssou@post.cz; 724 333 332 
 Praktický lékař převezme/odkoupí ordinaci VPL v Posázaví 
nebo na Vysočině. Prosím jen seriózní nabídky. Kontakt: 
sazavyso@email.cz, 722 057 339 
 Atestovaná všeobecná praktická lékařka by ráda převzala 
ordinaci v Praze. Nejsem řetězec. Budu moc ráda za nabídky, 
děkuji. Kontakt: PrahaVPL@email.cz, 777 155 704
Prodám dobře zavedenou a  dobře vybavenou ordinaci  
s. r. o. ORL a foniatrie ve Strakonicích. Termín dohodou. 
Zpočátku možnost spolupráce. Kontakty: a.smitmajerova@
seznam.cz, 606 366 922 
Nabízím k převzetí ordinaci VPL v Brně, ideální termín pře-
dání na přelomu 2019/2020. Kontakt: vpl.brno@seznam.cz  
Předám do rukou atestovaného kolegy(ně) zavedenou praxi 
VPL v Plzni s větší prac.-preventivní péčí. Smlouvy s hlavními 
ZP, solidní obrat, nízký nájem. Předání na přelomu 2019/2020 
(odchod do důchodu). Kontakt: plzen.vpl@seznam.cz 
Prodám zavedené praxe VPL v Prostějově a v Přerově. Jed-
notlivě, příznivé ceny, rychlé jednání. Kontakt: 734 763 336
 Prodám zavedenou ambulanci PLDD (s. r. o.), v obci 20 km 
od Č. Budějovic. Cena 750 000 Kč. Kontakt: 734 763 336 
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. 

Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. AD 
MEDICA. Kontakt: 734 763 336, 775 679 982 
Přenechám zavedenou praxi PL pro dospělé ve Vra-
ném nad Vltavou ( jižní okraj Prahy). 1650 registrova-
ných pacientů, smlouvy se všemi ZP. Moderní prostory, 
nízké provozní náklady – podpora obce včetně možnosti  
služebního bytu. Odchod do důchodu, další spolupráce 
formou zkráceného úvazku vítána. Bližší informace na tel.  
728 003 900, příp. na svestka.matis@email.cz     

ZÁSTUP 
Naléhavě sháním zástup do ordinace praktického lékaře 
pro děti a dorost v Praze 2. Kontakt: SMS 731 589 918 
Sháním kolegu/kolegyni pro nepravidelný zástup v ordinaci, 
cca 1× měsíčně pátek, kdy jsem na vzdělávací akci. Nabídka 
je i pro kolegy v přípravě k atestaci. 550 Kč/hod. Kontakt: 
732 619 098 
Hledám kolegu/kolegyni k neprav. zástupům do ordinace 
VPL v Praze 5 blízko metra Hůrka cca 1–2x měsíčně, kdy 
jsem na semináři, ev. během zimní/ letní dovolené. Kontakt: 
732 619 098 
Hledám lékaře od 8/2019 do ordinace VPL v Praze 4 na 2–3 
dny v týdnu. Ordinace je po rekonstrukci, vybavená CRP 
a EKG, nabízíme přátelské prostředí a adekvátní ohodnocení. 
Kontakt: panusova@mybox.cz, 604 539 170 
Hledám zástup do ordinace VPL v Jaroměři na jeden den 
v týdnu z důvodu mateřské dovolené. Děkuji za nabídku. 
Kontakt: mujlekar@email.cz, 776 849 088 
Nabízím zástup v ordinaci praktického lékaře v období le-
den–únor 2019, např. jarní prázdniny apod. V Plzni a blízkém 
okolí. Řada let praxe, nutná včasná rezervace na: medico-
rum12@seznam.cz nebo 733 157 421
Praktická lékařka v Havlíčkově Brodě hledá zástup za MD 
na celý nebo částečný úvazek. Ideálně od 12/2019. Úvazek 
i termín nástupu dle domluvy. Možnost ubytování. Kontakt: 
775 398 812  
Hledám lékaře k zástupu v diabetologické ambulanci Praha 
6, týdně 1–2 dny. Volat po–pá 17–19 hod. Kontakt: 606 358 602 

PRODEJ A KOUPĚ 
Prodám gyn. křeslo Golem, dvoumotorové (zdvih + záda) 
fy RQL s kolposkopem Optomic OP C2 (stud. světlo) + vyš. 
stolička, vše v barvě tmavě zelené. Pův. cena cca 200 000 Kč, 
nyní 30 000 Kč BTK 2018. Perf. stav. Kontakt: 737 171 373
Prodám 24 balení podložních sklíček zn. Biosigma (25,4 × 76,2 
mm), 1 mm tenká, v balení 50 ks. Nabízím 1 balení za 100 Kč. 
Kontakt: 732 306 140
Prodáme Lékařský dům v Opavě. Kolaudace + provoz NZZ 
(ordinací + lékárny) 1998–2005. Nyní jen pronajímán, nutný 
vlastní restart. Kontakt: realspol@seznam.cz
Odkup ordinace VPL, pouze Olomouc a  nejbližší  
okolí. V  horizontu 2–3 let, postupné převzetí. Kontakt:  
L.za@seznam.cz
Prodám/přenechám léta výborně zavedenou neurologickou 
ambulanci v Dačicích, zdravotní důvody. Nyní 1 den v týdnu, 
možnost rozšíření. Kontakt: 603 797 134
Prodám zařízení ordinace v Praze: sterilizátor, psací stoly, 
kartotéky, malé stolky s kovovou kostrou, prosklenou skříň 
– lékárnu. Kompletní nabídka s obrázky, cenami a kontaktem 
je k dispozici ve formátu PDF na webu: http://ordinace-
-praha-10.wz.cz
Prodám lehátko vyšetřovací, fyzioterapeutické – Jordan D2 
– 2 segmenty, otvor pro ústa, plynule výškově nastavitelné, 
bezmotorové, přítomen držák na hygien. papír, světle modré. 
V záruce, perfektní stav, vyrobeno 2018, za 8000 Kč + dovoz. 
Kontakt: 735 500 079 
Prodáme komplex budov a pozemků zdravotnického zaří-
zení v Moravské Třebové. Kontakt: Mgr. Radek Procházka. 
Kontakt: 734 217 87
Hledám pediatra pro převzetí dobře zavedené venkovské 
soukromé praxe PLDD s. r. o. na Znojemsku. Nástup od 
1.1.2020. Kontakt: 739 087 897 
Prodám 2 ks židlí do ordinace/laboratoře. Kovové, na ko-
lečkách, s kruhovou nožní oporou. Perfektní stav, původní 
cena 4500 Kč/kus, nyní 2000 Kč/kus, i jednotlivě. Kontakt: 
606 337 151 
Prodám: 1. Nalos, Mach. Periferní nervové blokády včetně UZ 
navádění, za 300 Kč. 2. Larsen. Anestézie, 2. rozšířené vydání, 
za 600 Kč. 3. Ševčík. Intenzivní medicína, z r. 2000, kratší 
vydání za 200 Kč. Kontakt: fp.bupa@post.cz 
Prodám zařízení Orion QuickRead 101 ke stanovení CRP, 
včetně dokumentace potřebné k  nasmlouvání výkonu. 
Zakoupeno 1/2015, EHK platné. Cena 3000 Kč. Kontakt:  
736 775 206, pl-machovsky@seznam.cz 
Přenechám nevelkou praxi PL pro dospělé v  Praze 3.  
Kontakt: m.p.ord@seznam.cz 
Dermatolog koupí manuální dermatoskop. Kontakt:  
605 153 363 
Prodám zavedenou psychiatrickou ambulanci s. r. o. 
v Mohelnici, okr. Šumperk., dospělí + 0,2 děti, možná změ-
na. Od 1/2020. Další informace na e-mail: psychiatr.mo@
seznam.cz  
Prodám levně starší gynekologický vyšetřovací stůl s funkč-
ním kolposkopem a bílé vyšetřovací lehátko. Vhodné pro 
začínající praxi. V  případě zájmu prosím volejte na tel.  
603 397 244 
Prodám OCT Optovue, včetně stolku a čoček k vyšetření 
předního segmentu. Plně funkční, servisováno. Kontakt: 
721 306 906 
Prodám ultrazvuk Medison BW128, sonda konvexní + va-
ginální. Jedná se o vynikající, velice spolehlivý přístroj ve 
velmi dobrém stavu. Cena dohodou – dohoda jistá. Kontakt: 
603 755 541 
Prodám dobře zavedenou ORL ambulanci v  Trutnově.  
Kontakt: 603 445 614 
Prodám přístroje na POCT – CRP, FOB, INR: CUBE–S   

(v záruce) za 19 000 Kč a přístroj Quick PLUS (nový) za  
15 000 Kč. Kontakt: 721 340 136 
Prodám funkční přístroj QuikRead 101 za 3000. Dále zacho-
valé vyšetřovací lehátko, 3 ks lavic do čekárny a osobní váhu. 
Kontakt: 731 514 979 
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 
Nabízíme k prodeji ambulanci VPL, výborná lokalita se 
zázemím odborných ambulancí, Poliklinika Škoda, Mladá 
Boleslav. Kontakt: 739 402 038 
Profesionální lékařský test na CRP POCT je používaný, ale 
plně funkční, kdo zná, ví, že cena je přes 30 tis., návod sou-
částí. Cena teď 9500 Kč. Kontakt: 775 683 000, veronika.
kubosova@seznam.cz 
Koupím resuscitační figurínu. Kontakt: 703 348 406,  
ydoorknob1991@gmail.com
Prodám zavedenou dermatologickou praxi ve Frýdku-
-Místku – Dermatologie Místek s.r.o. Kontakt: 558 900 350, 
karlen@post.cz 
Prodám oční ambulanci v Praze 10. Kontakt: 606 460 562
Výjimečná investice – prodej lékařského domu Litvínov. 
Prodej polikliniky – zdravotního střediska v Litvínově vč. 
trvajících nájemních vztahů (5 ordinací), nikoliv samotných 
praxí (výhledově). Výhodná koupě. Kontakt: 775 679 009 
Prodám dlouhodobě zavedenou praxi PL v centru Příbrami. 
Kontakt: 318 629 597 
Prodám UZV přístroj Medison Accuvix XG 2011, vaginální, 
abdominální i 3D sonda, plně funkční, BTK do 2020. Antonín 
Špáta, Náchod. Kontakt: 737 271 002 
Víceoborové nestátní zdravotnické zařízení v Brně při-
jme lékaře na plný úvazek v gastroenterologii. Možno 
i na částečný úvazek, vhodné i pro lékařky na MD. Nabí-
zíme moderně vybavené pracoviště, motivující finanční 
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, flexibilitu pracovní doby 
a další benefity. Dále nabízíme možnost vzdělávání, rozší-
ření specializace, účast na kurzech. Kontakt: 725 819 185,  
saidlovaivana@seznam.cz 
Prodám přístroj QuikRead 101 k měření CRP v ordina- 
ci. Plně funkční, bezvadný. Cena 2000 Kč. Kontakt:  
info@satvamed.cz 
Prodám přístroj QuikRead 101 firmy Orion. Diagnostika 
pro stanovení CRP, zakoupen v roce 2008, původní cena 
31 000 Kč, nyní 5000 Kč, plně funkční, spolehlivý. Kontakt: 
732 538 880 
Multifunkční POCT diagnostický přístroj Eurolyser CUBE 
r. v. 2015, s vyhodnocovacím tabletem Samsung s výměnnou 
baterií. Aktuálně čerstvé externí hodnocení kvality z 9.7.2019. 
Brno, cena 4800 Kč. Jen SMS 777 077 062 (zavolám zpět).
Prodám ordinaci ORL v Praze. Kontakt: 605 172 042 
Prodám svářečku sterilizačních obalů pro parní sterilizaci 
Euroseal 2001 Plus, v dobrém stavu – málo používaná. Šířka 
sváru: 12 mm; délka sváru: 310 mm. Nová cca 15 000 Kč, 
prodám za 4000 Kč. Kontakt: jazzman@email.cz 
Nabízíme ke koupi objekt v Praze vybudovaný pro účely kli-
niky plastické chirurgie, který je těsně před dokončením. Veš-
kerá povolení k provozu výše uvedeného záměru podnikání 
jsou udržována v platnosti. Budova disponuje rozvody kyslíku 
a všemi potřebnými instalacemi pro přístroje operačních 
sálů a pooperačních jednotek. Kontakt pro další informace: 
M. Novotný, 604 776 077 

PRONÁJEM 
Možnost pronájmu 1–3 ordinací se zázemím v  Praze 5 
pro ambulantní specialisty. Úprava dispozic dle indivi-
duálních potřeb nájemce. Ordinace se nachází v přízemí  
a jsou zkolaudovány. Část nájmu dotuje lékárna. Kontakt:  
604 864 834, info@psychiatrie-praha.cz 
Pronajmeme vybavenou ambulanci PLDD v Řevnicích, je 
součástí dalších lékařských praxí – NE řetězec! Dlouhodobá 
vysoká finanční podpora městem. Možnost bydlení v Řev-
nicích. Fungujeme přes 27 let, postupná generační výměna. 
Kontakt: 603 233 873 
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Praze 
na Vinohradech začínajícímu kolegovi či kolegyni. Kontakt: 
mudr.yvona@seznam.cz 
Nabízíme prostory k provozování ordinace v centru Liberce. 
Kompletně zařízené. Možnost částečného využití. Kontakt: 
info@medling.cz     
Nabízíme prostory k provozování imunologické/alergologic-
ké ordinace nebo ordinace internisty v centru Liberce. Výše 
měsíčního nájmu: 1 Kč. Kompletně zařízené včetně počítačů 
(program PC Doktor). Možnost částečného využití. Kontakt: 
info@medling.cz 
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé na Vi-
nohradech nejlépe začínajícímu kolegovi/kolegyni. Kontakt: 
mudr.yvona@seznam.cz 
 Pronajmu nové prostory pro ordinace v Brně, blízko centra 
v Černých Polích, na adrese Milady Horákové 25, 1. pat-
ro, výtah, bezbariérový přístup, výměry 15–35 m2. Nájem 
od 6500 Kč/měsíc, parkovací místa k dispozici. Kontakt:  
601 378 331, email: kucera@unisservices.cz 
Pronajmeme ihned volné prostory ve zdravotním středis-
ku v Ostravě-Radvanicích, Hviezdoslavova ul. 16. Kontakt: 
602 254 389
Praha 8 – poptávám prostory vhodné pro zřízení ordinace 
VPL. Nutno ordinace a sesterna + rozumně velká čekárna. 
Ideální lokality jsou: Nové Ďáblice, Slovanka, Střížkov, Koby-
lisy. Případné nabídky prosím na tel: 773 647 822
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4, nabízí k pro-
nájmu: 2 ordinace 13,47 m2 a 16,28 m2 ve 3. patře budovy A  
a 1 ordinaci 18,66 m2 v 1. patře budovy B. Dále pak 2 oddě-
lené ordinace 14,52 m2 a 15,74 m2 se společnou chodbičkou 
v 1. patře budovy A. Volné prostory 81,22 m2 v přízemí jsou 
vhodné k obchodní činnosti a nachází se u hlavního vchodu, 
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Indiánská trofej; zpěvný pták se silným zobákem; součást stromu. – B. 3. díl tajen-
ky. – C. Rusky „z“; zkratka Evropské obchodní komory; jihočeská obec známá ze Švejkovy anabáze; skica; 
iniciály amerického herce Aldy. – D. Cucat; antoušek; doleji; výklenek; donucení. – E. Spěch; bujný smích 
(nářečně); aromatická bylina; cíl. – F. Vostřelovo jméno; malí cizokrajní savci; obyvatel části Belgie. – G. 
Již; 6. díl tajenky; značka miliampéru. – H. SPZ vozidel Benešova; řítící se sníh; časné; severský paroháč. –  
I. Pletivo pod kůrou stromů; sady; prudké poklesy; obloha. – J. Ozvěna; setnina; potrava pro zvířata; záškuby 
v obličeji. – K. Citoslovce troubení; lenošiti; popěvek. – L. Vůně; 2. díl tajenky; krystalový karbid křemíku 
používaný jako odporový materiál. – M. Koupací nádoba; lichokopytníci; zásobník obilí; zkratka Českoslo-
venského svazu juda. – N. Zkratka elektrické zabezpečovací signalizace; kouty; jméno herce Hankse; zrakový 
orgán; japonská potápěčka. – O. Kamarád Hele; tropická dřevina; potřeštěnec; dějství; iniciály vzduchoplavce 
Nobileho. – P. 5. díl tajenky. – Q. Lupen; desky na hlavicích sloupů; tištění. 

SVISLE: 1. Výnos; dvojtvar; sova (obecně). – 2. Předložka; 1. díl tajenky; iniciály tenisty Lendla. –  
3. Iniciály básníka Erbena; jméno americké herečky Reidové; slovensky „jak“; postava z Balzakova románu; 
hafani. – 4. Bůh lásky; místo věčných trestů; hlavní město Itálie; tvrdý bonbon. – 5. Doktor; ledovec; výr; 
činit. – 6. Zkratka Památníku národního písemnictví; pozice na židli; jméno zpěvačky Bartošové; potupa. 
– 7. Povel psovi (lehni); příslušník severoafrické skupiny národností; velká pole; SPZ vozidel Prachatic. –  
8. Klamat (řídce); trhavé střely; mládě domácí šelmy; podnik v Pečkách. – 9. Spojka; lahodný pokrm; předtím; 
chemický prvek. – 10. Opuštěný; hloupá žena; řemeslnící vyrábějící rámy; zařízení na vhánění vzduchu do 
píšťal hudebních nástrojů. – 11. Vraštiti; harmonovat; jméno herce Romančíka; pšt. – 12. Vypečená vrstva 
na povrchu pečiva; provinění; cvik na hrazdě; africký žirafovitý savec. – 13. Odveta; odvar z listů cesmíny 
paraguayské; kuli; zkosení. – 14. Značka vysavačů; zmatky; cesta vzduchem; jméno lvice z knihy Joy Adam-
sonové; úder rohy. – 15. Nikoli; 4. díl tajenky; tyhle. – 16. Hmota; nakosit; česká zpěvačka. 

Pomůcka: pona, řeht, silit.

Traumatismus pohybového aparátu má vzestupnou tendenci. Přibývá i ... (dokončení citátu Martina Krbce 
najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus 

medicorum 7-8/2019 se skrýval Hi-
ppokratův citát: Nejenom lékař má 
poskytnout vše, čeho je třeba, nýbrž 
i nemocný a celé okolí... Lékařská 
věda musí nastoupit, když už se při-
rozený odboj nemocného vyčerpává.

Knihu Phaedry Patrickové 
Druhá šance klenotníka Benedikta 

z produkce Mladé fronty (viz ano-
taci) vyhrává deset vylosovaných 
luštitelů: Milada Cibulková, Pra- 
ha 10-Horní Měcholupy; Valdemar 
Hollay, Mariánské Lázně; Marie Ka-
lašová, Planá u Mariánských Lázní; 
Slavomír Karusek, České Budějovi-
ce; Lenka Lužová, Znojmo; Iva Pet-
rová, Zdounky; Marta Pobijaková, 
Krupka; Zbyněk Šišlák, Zlín; Josef 

Tillich, Veselí nad Moravou; Jiří 
Zikmund, Pardubice.

Na správné řešení tajenky z čís-
la 9/2019 čekáme na adrese recep-
ce@clkcr.cz do 9. října 2019.

Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování o ceny 
mohou být zařazeni pouze lékaři re-
gistrovaní v České lékařské komoře
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Druhá šance  
klenotníka  
Benedikta

Staré vrbě v zahradě svěřují Nerostovi 
svá přání a tajemství už po několik 
generací. Právě teď k tomu mají ob-
zvlášť dobrý důvod… Benedikt s Es-
telle věřili, že v poklidném anglickém 
městečku s poetickým názvem Po-
lední slunce naleznou štěstí na celý 
život. Nenaplněná touha po dětech 
ale vystavila jejich vztah příliš těžké 
zkoušce a  Estelle se stěhuje pryč. 
Zdrcený klenotník Benedikt je odhod-
laný si manželku znovu získat – jen 
vědět, jak. Když mu uprostřed noci 
zaklepe na dveře šestnáctiletá ne-
teř, lehkomyslná a paličatá Gemma, 
obrátí se mu zaběhaný životní pořá-
dek naruby. Přesně to ale Benedikt 
zřejmě potřebuje, aby začal znovu žít. 
Na světlo vychází dlouho skrývané 
tajemství a Benedikt s Estelle zjišťují, 
že nejsou jediní, kdo potřebuje druhou 
šanci. A že rodinu, kterou si tolik přáli, 
možná dávno mají…

Vydalo nakladatelství Mladá fronta, 
2019

kde projde min. 1500 lidí denně. Kontakt: pilsova@medis-
tylpharma.cz, 607 761 021 

SEZNÁMENÍ 
34letá lékařka bez závazků hledá hodného, spolehlivého a vel-
korysého partnera pro společný život. Ústecký kraj není 
podmínkou. Kontakt: lekarka1864@seznam.cz 
35letá lékařka z Prahy hledá hodného a spolehlivého partnera 
bez závazků, který má rád zvířata, pro společný život a založe-
ní rodiny. Kontakt: pokus1984@seznam.cz
 
RŮZNÉ 
Pronajmu garsonku členu LK v blízkosti letiště Praha. V RD 
se samostatným vchodem. Bližší informace na ala.blaha@
seznam.cz 
Lékařka v závěrečné supervizní části výcviku v gestalt psy-
choterapii nabízí zdarma kolegovi či kolegyni individuální 
psychoterapii, sezení max. 1× týdně 50 minut v Praze. Kon-
takt: markova.home@centrum.cz 
Jste absolventem 1. LF UK v Praze, ročník 1989? Pořádáme 
velký sraz absolventů 11. 10. 2019! Na akci bude zajištěno 
občerstvení, hudba a fotograf. V případě zájmu prosím po-
tvrďte svou účast na mail: dobryrocnik89@gmail.com. 
Budeme se těšit! 
Elis a Elis s.r.o. Provádíme oceňování a transformace lékař-
ských praxí všech odborností na s. r. o. Kontakt: poradce@
mybox.cz, 602 437 166 
Hledáte pečlivou, zodpovědnou a spolehlivou účetní? Mými 
klienty jsou lékaři. Vedu daňovou evidenci, účetnictví, zpracu-
ji mzdy. Praha a stř. Čechy. Kontakt: 606 306 046  
Komplexně vyřešíme celou předpisovou základnu ordinace 
– SÚKL, hygiena protiepi, hygiena práce, bezpečnost práce, 
požární ochrana, krajský úřad, Úřad pro ochranu os. úda-
jů a další. Přebíráme odpovědnost! Kontakt: 775 192 462,  
info@admedica.cz 
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