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S  epidemií ne-
moci covid-19 se 
celý svět potýká již 
dva a půl roku a nic 
nenasvědčuje tomu, 
že by naše problé-
my měly v dohled-
né době skončit. 
Již několikrát jsme 
podlehli klamavé 

naději a pokaždé nám za to příroda uštědřila 
dalších „pár facek“.

Dva roky fungovalo naše zdravotnictví 
v různých nouzových režimech, abychom 
během vln covidové epidemie dokázali udr-
žet ekonomiku a společnost v chodu. Díky 
obrovskému nasazení lékařů, sester, dalších 
zdravotníků i dobrovolníků, kteří nám po-
máhali, se podařilo zachránit desítky tisíc 
lidských životů. Více než čtyřicet tisíc lidí 
však následkem nemoci covid-19 zemřelo. 
V důsledku toho došlo dokonce i ke zkráce-
ní průměrné očekávané délky života, tedy 
k něčemu, co jsme si v mírových dobách ne-
dokázali představit.

Během epidemie se 
postupně nakazilo více 
než sto tisíc zdravotníků, 
z toho patnáct tisíc lékařů. 
Většinu závažných přípa-
dů mezi zdravotníky jsme 
evidovali ještě v době, než se rozjelo plošné 
očkování. A smutné statistiky evidují více než 
stovku mrtvých zdravotníků, z toho 42 lékařů.

Nyní zažíváme další, v pořadí již sedmou 
epidemickou vlnu, která se atypicky objevila 
v létě a která, jak se zdá, plynule přeroste ve 
vlnu podzimní. Všichni doufáme, že i v čase 
podzimních plískanic bude většina nákaz, 
tak jako v létě, probíhat méně závažným způ-
sobem. Spoléhat se na to však nemůžeme. 
Virus nás stále dokáže překvapovat. Vždyť 
letos nám nedopřál ani klidné léto, když právě 
uprostřed prázdnin bylo naráz hospitalizo-
váno s covidem 1370 pacientů a za jediný 
den 25 nemocných zemřelo. A to byla pouhá 
špička ledovce. Řada případů totiž probíhala 
jen s mírnými příznaky a většina nemocných 
se vůbec nenechávala testovat. Na rozdíl od 
sousedního Rakouska, ale i od Německa, zvo-
lilo naše Ministerstvo zdravotnictví pštrosí 
politiku jen velmi omezeného testování. Na 
extrémní virovou nálož v populaci tak vědci 
upozorňovali na základě rozborů odpadních 
vod obsahujících virové částice. 

Zdravotníci musejí být připraveni. Je to-
tiž zřejmé, že tak jako vždy, i tentokrát bude 
vláda spoléhat na nás. Na to, že to zdravot-
níci zase nějak zvládnou. Politici přitom ne-
měli a nemají odvahu brzdit příliv nových 

nemocných účinnými protiepidemickými 
opatřeními. A tím nám práci ulehčit. Navíc 
nás vláda svým nesmyslným rozhodnutím 
škudlit na zdravotnictví v době epidemic-
ké a bezpečností krize připravila o patnáct 
miliard korun. Z čeho zaplatíme lichvářsky 
vyšponované ceny energií, předražené po-
traviny, rostoucí ceny léků či zdravotnického 
materiálu a zda zůstanou peníze na důstojné 
platy a mzdy zdravotníků, to vládu nezajímá. 
Máme mlčet a sloužit.

S nastupujícím podzimem se epidemická 
situace může jen a jen zhoršovat a navzdory 
ministerským slibům neexistuje žádná sofis-
tikovaná státní kampaň na podporu očkování. 
Vzhledem k tomu, že právě očkování je naší 
nejúčinnější zbraní proti covidu a nejschůd-
nější cestou k udržení normálního způsobu 
života, snaží se Česká lékařská komora ne-
činnost státu alespoň trochu nahradit vlast-
ní aktivitou. Abychom podpořili očkování, 
uspořádali jsme velkou konferenci o nemoci 
covid-19 s cílem ukázat efektivitu očkování, 

a  podpořit tak nejenom 
mezi lékaři, ale též mezi 
laickou veřejností zájem 
o očkování.

Komora prosazuje vě-
deckou medicínu založe-
nou na důkazech a důraz-
ně vyzývá všechny lékaře, 

aby respektovali odborná doporučení, která 
ČLK zveřejňuje. Žádáme všechny lékaře, 
aby podporovali očkování včetně podávání  
tzv. posilovacích dávek očkování a aby neško-
dili svým pacientům šířením nepodložených 
pochybností o účinnosti a bezpečnosti očko-
vání. Zároveň vyzýváme všechny zdravotníky, 
aby se nechali naočkovat a přeočkovávat. 

Většina zdravotníků význam očkování 
chápe. Minimálně dvě dávky očkování do-
stalo 88 procent lékařů, přičemž 76 procent 
lékařů obdrželo třetí, tedy posilující dávku 
očkování. Lékařů, kteří absolvovali již druhou 
posilující dávku, je zatím 3,5 procenta. Tato 
čísla sice vysoko přesahují celostátní průměr, 
ale přesto nemusejí stačit. Česká republika 
v počtu očkovaných obyvatel totiž za vyspělou 
západní Evropou stále zaostává, a to v prů-
měru o dvacet procentních bodů. Naopak 
v množství nakažených i zemřelých na počet 
obyvatel patříme k nechvalným premiantům. 

Ryze odborný problém covidové epidemie 
jsme dokázali příšerně zpolitizovat. Je načase, 
abychom se konečně poučili z chyb, které 
donekonečna opakujeme. Cena za sobectví, 
hloupost a ignorantství je totiž příliš vysoká. 
Platíme za ně lidskými životy. 

Milan Kubek 
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Žádost o aktuální informace  
pro lékaře stran epidemie nemoci 
covid-19

Informace Ministerstva zdravotnictví 
k přeočkovávání

COVID-19

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás v souvislosti se sou-

časnou letní vlnou epidemie nemoci co-
vid-19, kterou před několika měsíci nikdo 
neočekával. Skutečnost, že Ministerstvo 
zdravotnictví nereaguje na rychlý nárůst 
počtu nemocných, považuji za chybu, která 
se nám může vymstít. Jako prezident České 
lékařské komory cítím, obdobně jako bě-

hem předchozích epidemických vln, i ten-
tokrát jistou spoluzodpovědnost za zvládání 
epidemie. Skutečnost, že na rozdíl od řady 
jiných evropských zemí neplatí v České re-
publice žádná protiepidemická opatření, 
považuji za nezodpovědný hazard. Není 
možné spoléhat se na to, že „zdravotníci 
zase všechno zvládnou“ nebo že se „epide-
mie sama přežene“. Uklidňovat se tím, že 
v nemocnicích je zatím hospitalizováno 
„pouze 300 pacientů“ a že zatím umírají na 
covid-19 „pouze jednotlivci“, to nepovažuji 
za příliš prozíravé. Je přece jasné, že právě 
tyto ukazatele mají zpoždění za počtem 
nakažených osob, který navíc v současnosti 
kvůli absenci testování pouze odhadujeme. 
To není dobré. 

Pokud bude Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR spolupracovat s Českou lékařskou 
komorou, budou mít společně šířené in-
formace větší přesvědčovací schopnost. 
Právě proto upřednostňuji společný po-
stup. V současnosti však lékařská komora 
nemá žádné oficiální informace ani pro své  
členy. V této souvislosti Vás naléhavě žá-
dám o  odpovědi alespoň na následující 
otázky:
1.  Kdy bude v České republice obnovena 

povinnost nošení respirátorů (roušek) ve 
zdravotnických zařízeních, v sociálních 
zařízeních a v hromadné dopravě?

2.  Kdy bude obnoveno hrazení PCR testů 
z prostředků veřejného zdravotního po-
jištění pro veřejnost a v jakém rozsahu?

3.  Kdy bude dostupné pro pacienty v ČR 
antivirotikum Paxlovid?

4.  Kdy bude zahájeno podávání druhých bo-
oster dávek vakcín (4. dávka očkování)?

5.  Kdy vydá ministerstvo zdravotnictví ak-
tualizované metodické pokyny, kterými 
by se mohli lékaři řídit?

Vážený pane ministře, aktuálních otá-
zek v souvislosti s nemocí covid-19 je sa-
mozřejmě mnohem více. Tyto jsou však asi 
nejnaléhavější, a proto Vás prosím o rych-
lou odpověď, aby Česká lékařská komora 
mohla informovat své členy. Naším cílem 
není šíření paniky, ale snaha předcházet 
hrozícímu chaosu a minimalizovat škody. 
Proto si Vás ještě závěrem dovoluji požádat 
o přehodnocení Vašeho „liberálního přístu-
pu“. Po zkušenostech z uplynulých dvou 
let nemohu označit spoléhání se na to, že 
různá doporučení bude dobrovolně respek-
tovat dostatečný počet obyvatel k tomu, 
aby tato doporučení mohla fungovat, jinak 
než jako naivitu. Z chyb, které jsme udělali, 
bychom se měli poučit a ne je znovu a znovu 
opakovat. 

V Praze 12. 7. 2022
S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory

V pondělí 18. 7. 2022 bylo vydáno rozhodnutí MZ ve smyslu  
8 odst. 6 zákona o léčivech, které stanoví, že druhou posilovací dávku 
lze podat všem osobám ve věku od 18 let (prozatím tedy mimo SPC). 
Základní doporučení MZ k provádění očkování je ve smyslu, že osoby 
nad 60 let a osoby od 18 do 59 let, které jsou zranitelné s ohledem na 
jejich zdravotní stav, by se měly dostavit k očkování již během letních 
měsíců (i s ohledem na vývoj epidemie). Osoby nad 18 let bez zdra-
votních komplikací by se měly na druhou posilující dávku dostavit 
v podzimních měsících a zaregistrovat se standardním postupem.

Přeočkování je prováděno mRNA vakcínami (Comirnaty, 
Spikevax) ve stejném dávkování jako u první posilující dávky. 
O kontraindikaci k očkování rozhoduje ošetřující lékař a re-
zervace pro očkování, přes systém crs.uzis.cz, je umožněna od  
15. srpna 2022, tak jak bylo prezentováno. Aplikovaná vakci-
nace se standardním postupem opět zadává do ISIN a úhrada 
zdravotního výkonu bude možná ode dne vydání rozhodnu- 
tí MZ. 

Ing. Eliška Urbancová
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Informace ministra zdravotnictví

COVID-19

Vážený pane prezidente,
obrátil jste se na mě s žádostí o aktu-

ální informace pro lékaře stran epidemie 
onemocnění covid-19. Dotazujete se, proč 
nejsou zavedena, na rozdíl od jiných zemí, 
v České republice protiepidemická opatření.

V  obecné rovině ministerstvo analy-
zovalo svůj dosavadní přístup k přijímání 
a diskutování o přípravě a vzniku protie-
pidemických opatření. Z úvah a evaluace 
vyplynulo, že Ministerstvo zdravotnictví 
neplánuje v současné době přistupovat k fi-
lozofii vyhlašování plošných mimořádných 
opatření upravujících nebo omezujících běž-
ný život společnosti. Ministerstvo zvolilo 
cestu informování laické i odborné veřejnos-
ti o doporučených postupech ochrany proti 
šíření viru SARS-CoV-2, a tedy onemocnění 
covid-19.

Dovoluji si specificky uvést, že Česká 
republika má platný metodický pokyn hlavní 
hygieničky pro krajské hygienické stanice 
a Hygienickou stanici hlavního města Prahy 
k nařizování izolace a dalších protiepidemic- 
kých opatření v souvislosti s onemocněním 
covid-19. Tento metodický pokyn také umož-
ňuje orgánům ochrany veřejného zdraví při 
zjištěném výskytu nákazy v zařízeních po-
skytovatelů sociálních služeb, ve zdravot-
nických zařízeních a v dalších zařízeních, 
kde lze očekávat přítomnost vulnerabilních 
skupin obyvatel (osob rizikových z důvodu 
věku či zdravotního stavu), stanovit na zákla-
dě provedeného epidemiologického šetření 
v ohnisku nákazy a individuálního vyhodno-
cení míry rizika v případech, kdy riziko ohro-
žení zdraví jedinců je významné, a může tak 

představovat i významný dopad na veřejné 
zdraví, adekvátní protiepidemická opatření 
v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou 
dobu. Mezi tato opatření patří mimo jiné 
i doporučení používání prostředků ochrany 
dýchacích cest či provedení tzv. ohniskového 
testování s  cílem definování rozsahu ohniska 
nákazy a minimalizace rizik a dopadů pro 
veřejné zdraví. Mimo to stále provádíme 
cílené indikované testování osob v souladu 
s principy a postupy okolních zemí.

Dále bylo vydáno recentně, v návaznosti 
na vývoj epidemiologické situace, doporu-
čení hlavní hygieničky ČR poskytovatelům 
ambulantní a lůžkové zdravotní péče a po-
skytovatelům sociálních služeb k používání 
prostředků ochrany dýchacích cest.

Přestože současná strategie boje proti 
covidu-19 v ČR není založena na plošných 
restriktivních opatřeních, s ohledem na zku-
šenosti z dosavadního průběhu pandemie 
a s přihlédnutím k hodnocení rizika šíření 
SARS-CoV-2 včetně jeho variant činíme 
vše pro ochranu zdraví občanů, s velkým 
důrazem zejména na zranitelnou skupinu 
obyvatel. Zároveň apelujeme na občany, aby 
dodržovali všechna základní pravidla ke sní-
žení rizika nákazy, tj. dodržovali rozestupy, 
nosili prostředky ochrany dýchacích cest 
ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních 
poskytovatelů sociálních služeb nebo při 
kontaktu s osobami seniorního věku nebo 
s osobami s oslabenou imunitou.

Pro zajištění co největší ochrany před zá-
važným průběhem onemocnění jsme na zá-
kladě stanoviska Evropské lékové agentury 
a Evropského centra pro prevenci a kontrolu 
nemocí a v souladu se stanoviskem České 
vakcinologické skupiny umožnili očkování 
druhou posilovací dávkou. Na základě zku-
šeností z pandemie onemocnění a výsledků 
četných studií efektivity opatření spatřu-
jeme v očkování základní a nejdůležitější 
nástroj pro řízení této zdravotní hrozby. 
Vzhledem k epidemiologickým charakte-
ristikám viru SARS-CoV-2 a jeho nových 
variant a  subvariant, způsobu přenosu, 
rychlosti šíření a schopnosti v určité míře 
prolamovat postinfekční a postvakcinač-
ní imunitu, je nejefektivnější cestou pro 
ochranu veřejného zdraví očkování, které 
poskytuje velmi významnou ochranu před 
závažnějším průběhem očkování a také do-
držování již popsaných základních pravidel.

K otázce dostupnosti léčivého příprav-
ku Paxlovid pro české pacienty si dovoluji 
sdělit, že Ministerstvo zdravotnictví a Pfizer 
uzavřely dne 23. 8. 2022 smlouvu o dodáv-
kách perorálního antivirotika Paxlovid proti 
onemocnění covid-19. Smlouva uzavřená do 
konce roku 2022 zajišťuje České republice 
dostatečné množství tohoto léku pro před-
pokládanou podzimní vlnu. První dodávky 
jsou očekávány v průběhu září.

Co se týká otázky testů, lze konstatovat, 
že stávající strategie testování vede k tomu, 
že jsou v drtivé většině prováděny zejmé-
na testy indikované (více než 80 procent 
všech testů). Nyní v pracovních dnech je 
průměrně prováděno cca pět tisíc PCR testů 
a cca čtyři až pět tisíc antigenních testů. 
O možnosti hrazení testů z prostředků ve-
řejného zdravotního pojištění pro veřejnost 
(neindikovaných) aktuálně vedeme jednání 
se zdravotními pojišťovnami.

Na závěr mi dovolte poděkovat za čin-
nost všech lékařů. Budu velmi vděčen za 
spolupráci České lékařské komory nejen na 
přípravě odborných doporučení a informo-
vání lékařů, ale také i na podpoře očkování 
proti onemocnění covid-19.

25. 8. 2022
S pozdravem

Prof. MUDr. Vlastimil Válek

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
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Vývoj epidemie covidu-19 v létě 2022. 
Souhrn dostupných dat 
Cílem tohoto článku je podat stručný souhrn vybraných populačních a klinických dat o šíření viru SARS-CoV-2 
během léta 2022. Letní měsíce tohoto roku potvrdily již známý fakt, že evoluce koronaviru je překvapivě rychlá 
a rozhodně nekončí. Po nástupu varianty omikron (dominance dosáhla v druhé polovině ledna 2022) jsme 
byli během uplynulých měsíců svědky postupného nástupu dalších subvariant viru, které svou narůstající 
nakažlivostí velmi rychle vytěsňovaly ty předchozí. Po variantě BA.1 z ledna 2022 to byla v časně jarním 
období zejména subvarianta BA.2, kterou v letních měsících nahradily varianty BA.4/BA.5. Šíření nových 
forem viru usnadňuje jejich vysoká nakažlivost, virus tak neustále zvyšuje svou transmisibilitu v populaci. 

Významný nárůst šíření infekce v letním 
období byl nový jev, který jsme v Evropě u to-
hoto koronaviru v předchozích dvou letech 
nezaznamenali. V české populaci započala 
prevalence aktivních nákaz růst již v červnu 
a kulminovala na přelomu července a srpna, 
následně v průběhu srpna populační zátěž 
pomalu ustupovala. Časové srovnání vybra-
ných epidemiologických a klinických ukaza-
telů epidemie za období od června do srpna 
2022 shrnují tabulky 1 až 2. Z dat vyplývá, že 
léto 2022 bylo obdobím s mnoha odlišnými,  
a výjimečnými charakteristikami epidemie 
covidu-19:

 
• I  přes letní období, které z  mnoha 

důvodů šíření respiračních virů nepro-
spívá, byla populační zátěž velmi vysoká. 
Při kulminaci šíření jsme v polovině léta 
registrovali téměř čtyři tisíce nových ná-
kaz denně (více než 16 800 za týden, v pře-
počtu na 100 tisíc obyvatel téměř 160). 
Tyto počty nadto představují pouze část 
skutečné zátěže, neboť nejsou výsledkem 
populačně reprezentativního testování. 
ČR před letním obdobím zásadně změnila 
testovací strategii, dle které již neprobí-
há plošné testování populace. Více než  
75 procent v současnosti prováděných tes-
tů jsou testy indikované, ze kterých nelze 
odhadovat celkovou incidenci a prevalenci 
nákaz. Skutečný počet nákaz byl tedy bě-
hem léta jistě násobně vyšší, než ukazují 
indikované záchyty. 

• Vysokou prevalenci aktivních nákaz 
během celého letního období nepřímo 
dokládá také enormní relativní pozitivita 
indikovaných testů, která se u klinických 
indikací dlouhodobě držela nad 30 procent 
a u epidemiologických indikací nad 20 pro-
cent (graf 1).

• Šíření nových subvariant omikronu je 

kromě narůstající nakažlivosti rovněž dů-
sledkem jejich vysoké schopnosti prolamovat 
postvakcinační a zejména postinfekční imu-
nitu. Dosud publikovaná mezinárodní data 
dokládají, že nákaza předchozími variantami 
viru stále méně chrání proti infekci těmito no-

vými formami. Tento trend pozorujeme i na 
českých datech. Prakticky ihned s nástupem 
omikronu začal významně narůstat počet 
i podíl reinfekcí, který během léta vystoupal 
až k 30 procentům z celkových záchytů ná-
kazy (graf 2). 

Graf 1. Relativní pozitivita klinicky indikovaných testů

Graf 2. Vývoj počtu a podílu reinfekcí od 1. 1. 2021 (7denní klouzavé průměry)
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• Pozitivní zprávou je, že všechny va- 
rianty omikronu dosud vykazují významně 
nižší virulenci ve srovnání s předchozími 
variantami viru alfa a delta. Tento fakt byl 
patrný i během letních měsíců, i když zde 
při interpretaci musíme zahrnout i efekt 
samotného letního období. V  letní sezo-
ně je zdravotní dopad respiračních nákaz 
obecně nižší. Nejvyšší celkové počty hos-
pitalizovaných s  covidem-19 tak během 
léta dosáhly hodnoty cca 1300 v jeden den, 
maximální počet pacientů s těžkým průbě-
hem covidu-19 léčených na JIP nepřekročil 
hodnotu 100 v  jeden den (z  toho počty 
léčených na UPV/ECMO nepřekročily  
30 v jeden den). 

• Zátěž nemocnic tedy byla během  
léta 2022 řádově nižší než v jarních a pod-
zimních sezonách silného šíření viru v roce 
2021, nikoli ale ve srovnání s létem 2020 
a  2021. Celkem bylo na JIP od června  
do konce srpna hospitalizováno 665 pa- 
cientů s  vážnými symptomy covidu-19, 
z toho 160 (24 procent) vyžadovalo vysoce in- 
tenzivní léčbu na UPV/ECMI. Ve srov- 
nání s  létem 2020 a  2021 šlo o  vyšší  
absolutní počty hospitalizovaných (tabul-
ka 1). 

• Hospitalizovaní s  těžkým průbě- 
hem covidu-19 během léta 2022 byli ve 
srovnání s podzimem 2021 a  jarem 2022 
významně starší, v mediánu až o deset let 
(medián věku 76 let). Mezi pacienty lé-
čenými na JIP od června do srpna 2022 

převažovaly seniorní ročníky (více než  
76 procent pacientů bylo starší než  
65 let). 

Aktuální vývoj epidemie není v ČR ni-
jak výjimečný ve srovnání s ostatními ev-
ropskými zeměmi. Mezinárodní srovnání 
doložené na grafech 3a-b a v tabulce 3 uka-
zuje na podobný vývoj v okolních státech 
a rovněž na relativně slabý zdravotní do-
pad letního šíření nákazy ve většině zemí 
EU. Avšak tak jako v  předchozích letech 
jsou i tato epidemiologická mezinárodní 
srovnání komplikována velmi rozdílnou 
testovací strategií jednotlivých států. Na-
příklad Rakousko reportovalo za období 
červen–srpen 2022 více než 115 tisíc testů 
na 100 tisíc obyvatel, zatímco Německo ne-
celých 11 tisíc a Česká republika cca 5070. 
V tomto kontextu je nutné zdůraznit, že 
rozsah testování neovlivnil letní populační 
impakt šíření viru. I přes rozdílný přístup 
k testování vykázaly všechny státy podob-
ný průběh letního šíření nákazy a  slabý 
reálný zdravotní dopad v zátěži intenzivní 
nemocniční péče. 

Letní sezona šíření SARS-CoV-2 v ČR 
skončila dlouhodobější stagnací v druhé 
polovině srpna, a to na relativně vysokých 
hodnotách prevalence nakažených (tabulka 
4). Konkrétně k 1. 9. stále registrujeme prů-

Tabulka 1 Souhrn hodnot vybraných epidemiologických parametrů  
a ukazatelů zdravotního dopadu epidemie covidu-19 za období 06–08/2022

Parametr
Hodnoty 

za období 
06–08/2022

Pro srovnání hodnoty 
za období  

06–08/2021

Pro srovnání 
hodnoty 

za období 
06–08/2020

Celkový počet nově prokázaných 
případů nákazy

121 938 17 257 15 366

… z toho N (%) symptomatických 104 130 (85 %) 6 269 (36 %) 2 073 (13 %)

Celkový počet nově prokáza-
ných případů nákazy v populaci 
seniorů 65+

34 441 947 1 573

… z toho N (%) symptomatických 29 970 (87 %) 469 (50 %) 176 (11 %)

Celkový počet reinfekcí 45 206 475 2

Celkový počet nových příjmů na 
JIP z důvodu těžkého covidu-19

665 223 168

…  z toho N (%) příjmů na léčbu 
UPV/ECMO

160 (24 %) 123 (55 %) 99 (59 %)

Maximální hodnota počtu hospi-
talizovaných na JIP v jeden den

95 98 40

Celkový počet provedených 
testů

556 578 10 953 304 473 003

…. z toho N (%) PCR 310 371 (56 %) 2 721 010 (25 %) 473 003 (100 %)

…. z toho N (%) indikovaných 425 798 (77 %) 3 879 426 (35 %) 175 434 (37 %)

Graf 3a. Vývoj 14denního kumulativního počtu potvrzených případů onemocnění  
ve vybraných evropských zemích

Graf 3b. Vývoj 7denního kumulativního počtu hospitalizovaných s COVID-19  
ve vybraných evropských zemích

Graf 3a. Vývoj 14denního kumulativního počtu potvrzených případů onemocnění  
ve vybraných evropských zemích
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měrně více než 1800 nových nákaz denně, 
sedmidenní počet nově prokázaných pří-
padů se ustálil kolem hodnoty 100/100 ti- 
síc obyvatel a  indikované testy stále vy-
kazují vysokou relativní pozitivitu nad  
30 procent. Je evidentní, že do podzimní-
ho období populace vstupuje s poměrně 
vysokou prevalencí nákaz, která se ale na 

počátku září stále významně nepromítá 
do zátěže nemocnic. K 1. 9. 2022 bylo celko-
vě hospitalizováno 723 pacientů se symp- 
tomy covidu-19, z  toho pouze 47 na JIP  
a 11 na vysoce intenzivní terapii s podporou 
dýchání. 

Je jistě objektivním faktem, že letní šíření 
viru s většinou asymptomatickým průbě-

hem nákazy mohlo populaci z podstatné části 
imunizovat, což by mohlo mít pozitivní vliv 
na průběh nadcházející sezony respiračních 
nemocí. Stále však platí, že zásadní ochranný 
efekt proti těžkému průběhu nákazy zajišťo-
valo i v letním období očkování, a to zejména 
dokončené očkování včetně první posilují-
cí dávky. Tento fakt jednoznačně dokládají 

Tabulka 2 Věk pacientů s prokázanou nákazou a s těžkým průběhem covidu-19

Věk: průměr; medián                  
(5 % – 95 % kvantil)

Podíl ve věku  
65+ (%)

Podíl ve věku  
75+ (%)

Podíl ve věku 
85+ (%)

Celkový počet nově prokázaných případů nákazy

Období 06–08/2022 50; 50 (15–81) 28,3 % 13,0 % 2,8 %

Období 01–05/2022 32; 29 (7–66) 5,5 % 2,3 % 0,7 %

Období 09–12/2021 39; 38 (11–74) 10,2 % 4,8 % 1,8 %

Hospitalizovaní s covidem-19 bez potřeby léčby na JIP 

Období 06–08/2022 70; 76 (23–91) 76,1 % 54,2 % 19,3 %

Období 01–05/2022 62; 67 (27–89) 52,8 % 32,9 % 12,1 %

Období 09–12/2021 63; 67 (26–90) 54,5 % 35,1 % 15,0 %

Hospitalizovaní s těžkým průběhem covidu-19: léčba na JIP 

Období 06–08/2022 67; 72 (16–88) 72,8 % 42,5 % 9,5 %

Období 01–05/2022 63; 66 (33–84) 52,1 % 27,8 % 4,9 %

Období 09–12/2021 66; 69 (41–85) 64,0 % 29,2 % 6.2 %

Tabulka 3 Mezinárodní srovnání počtu hospitalizovaných s covidem-19 k 1. 9. 2022
Data jsou průběžným srovnáním hodnot jednotlivých států s omezenou interpretační hodnotou. Hospitalizace není ve všech státech průběžně  

vykazována stejně a je také rozdílně aktualizována v čase.
Zdroj: OWID, 1. 9. 2022

Země 90denní kumulativní počet  
hospitalizací na 100 tisíc osob

14denní kumulativní počet  
hospitalizací na 100 tisíc osob

7denní kumulativní počet hospitalizací 
na 100 tisíc osob

Francie 2 311,1 346,8 226,1

Velká Británie 1 378,4 111,3 46,7

Španělsko 1 375,0 102,4 61,1

Itálie 1 184,7 161,2 101,7

Belgie 1 112,8 115,7 65,8

Rakousko 1 082,7 193,5 125,0

Rumunsko 1 063,2 53,1 34,9

Irsko 972,8 67,6 38,2

Finsko 868,6 109,6 44,8

Chorvatsko 827,9 75,4 37,7

Bulharsko 823,5 165,8 92,9

Island 697,8 65,9 38,2

Estonsko 665,4 90,1 48,6

Slovensko 661,0 108,1 62,5

Dánsko 554,3 95,0 60,2

Česká republika 530,8 125,5 79,4

Slovinsko 439,5 72,8 38,4

Nizozemsko 258,2 33,4 17,4

Lucembursko 237,8 957,2 656,0

Litva 177,3 44,0 26,1

Portugalsko 132,0 403,9 222,3

Kypr 101,5 14,6 6,4

Polsko 44,4 1,3 1,3
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Tabulka 4  Zátěž regionů ve vzájemném srovnání k 3. 9. 2022
Populační zátěž v druhé polovině srpna stagnovala ve všech krajích, hodnota reprodukčního čísla dlouhodobě osciluje kolem hranice 1. 

Šíření nákazy v populaci se tak ke konci léta ustálilo na poměrně vysoké prevalenci aktivních nákaz, což potvrzuje i vysoká relativní pozitivita indikova-
ných testů. Týdně je nově potvrzeno více než 10 500 nákaz. 

Název kraje 7denní počet nových  
případů na 100 tis. obyv.

14denní počet nových 
případů na 100 tis. obyv.

Odhad R
ze 7denních časových 

úseků

7denní relativní pozitivita 
 indikovaných (Dg/Epi) testů 

v % *

Královéhradecký kraj 118,7 234,6 1,04 31,0 / 20,3  %

Hlavní město Praha 113,4 231,9 1,00 28,2 / 17,6  %

Jihomoravský kraj 110,4 209,8 1,09 34,0 / 21,3  %

Středočeský kraj 106,6 217,9 0,97 32,4 / 20,6  %

Kraj Vysočina 106,3 188,7 1,14 34,0 / 21,0  %

Jihočeský kraj 97,3 186,5 1,07 33,6 / 19,6  %

Ústecký kraj 95,8 188,2 0,99 31,6 / 20,9  %

Olomoucký kraj 95,5 199,4 0,94 34,4 / 15,0  %

Moravskoslezský kraj 94,6 188,0 0,96 33,4 / 22,0  %

Plzeňský kraj 94,1 191,4 0,99 28,0 / 19,9  %

Zlínský kraj 93,4 188,9 0,98 31,3 / 19,9  %

Pardubický kraj 91,6 187,0 0,95 29,4 / 16,7  %

Liberecký kraj 89,9 172,0 1,02 32,7 / 16,1  %

Karlovarský kraj 80,1 157,2 0,95 34,0 / 23,0  %

ČR 101,7 201,7 1,01 31,7 / 19,6  %

*Jde o testy z diagnostické a klinické indikace (Dg), testy z epidemiologických indikací (Epi)

grafy 4 a 5. Jelikož význam a ochranný efekt  
vakcinace jsou stále předmětem nejrůzněj-
ších diskusí, dovolíme si doplnit data na 
grafech 4 a  5 následujícími metodickými 
poznámkami:

• Ochranný efekt vakcinace nelze hod-
notit srovnáváním absolutních hodnot, tedy 
absolutních počtů nakažených nebo hospi-
talizovaných osob v očkované a neočkované 
populaci. Tyto populace jsou totiž rozdílně 
velké a také mají různou distribuci věkových 
kategorií a rizika těžkého průběhu nákazy. 
Minimální nutný standard pro posuzování 
efektu vakcín tedy musí standardizovat sle-
dované počty na velikost dané populace a na 
její věkovou strukturu. 

• V létě 2022 jsme získávali data o popu-
lačním šíření nákazy převážně z indikovaných 
testů, ze kterých nelze odvozovat skutečný 
počet nakažených. Nemůžeme tedy repre-
zentativně kvantifikovat ochranný efekt proti 
nákaze. Díky hlášení těžkých případů z ne-
mocnic ale umíme velmi objektivně posoudit 
ochranný efekt proti vážnému zdravotnímu 
dopadu. 

• Posuzování ochranného efektu  
vakcinace musí respektovat věkové kate- 
gorie, neboť riziko těžkého průběhu ná- 
kazy velmi významně roste s  věkem.  
Zejména v letním období je počet těžkých 
průběhů infekce mezi mladými lidmi mi-
nimální a  hodnocení ochranného efektu 
vakcinace zde naráží na velmi nízké počty. 
Naopak hodnocení má smysl v rámci rizi- 

Graf 5. Riziko těžkého průběhu COVID-19 dle věku a dle stavu očkování za období  
květen–srpen 2022

Graf 4. Počet nově hospitalizovaných s COVID-19 na JIP na 100tis. osob v očkované  
a neočkované populaci (populace 65+)
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kem zatížených zranitelných populačních 
kohort. 

• Letní období obecně není vhodné pro 
průběžné hodnocení (v extrému denní hod-
nocení) efektu vakcín, neboť počty hospitali-

Graf 6. Proočkovanost české populace proti COVID-19, stav k 1. 9. 2022

Tabulka 5 Podíl osob s vykázaným očkováním druhou posilující  
dávkou v zemích EU a EHP

Stav k 1. 9. 2022

Pořadí Země Podíl osob s vykázaným očkováním posilující dávkou  
z počtu obyvatel ve věku 18 a více let do 31. 8. 2022

1. Švédsko 20,70 %

2. Nizozemsko 19,00 %

3. Irsko 14,20 %

4. Malta 13,00 %

5. Francie 10,70 %

6. Německo 10,20 %

7. Lucembursko 9,50 %

8. Island 7,70 %

9. Rakousko 6,70 %

10. Belgie 6,40 %

11. Řecko 5,70 %

12. Portugalsko 5,30 %

13. Kypr 4,80 %

14. Maďarsko 4,10 %

15. Estonsko 3,30 %

16. Lichtenštejnsko 1,50 %

17. Česká republika 1,40 %

18. Bulharsko 1,00 %

19. Španělsko 0,60 %

20. Slovinsko 0,40 %

21. Slovensko 0,10 %

22. Chorvatsko 0,10 %

23. Rumunsko 0,10 %

Pozn.: Do analýzy jsou zahrnuty pouze státy s vykázaným očkováním  
druhou posilující dávkou. 

zovaných jsou nízké a příliš úzké časové okno 
je zatíženo variabilitou a zkresluje. 

Z výše uvedených důvodů nabízíme čte-
nářům v grafu 5 úhrnné počty hospitalizo-

vaných s těžkým průběhem nákazy za celé 
období od června do srpna 2022, a to odděleně 
dle věkových kategorií. Z dat je patrný vý-
znamný rostoucí gradient rizika s rostoucím 
věkem a také násobné snížení rizika těžkého 
průběhu nákazy u seniorů očkovaných první 
posilující dávkou. Je evidentní, že očkování 
zaměřené na potenciálně zranitelné skupiny 
obyvatel bude hlavním ochranným fakto-
rem, který rozhodne o vývoji další sezony 
respiračních nemocí a o jejím zdravotním 
dopadu. Pokud si svou dominanci v populaci 
udrží stávající subvarianty omikronu, máme 
doloženo z dat drtivé většiny států, že očko-
vání dlouhodobě a významně snižuje riziko 
těžkého průběhu nákazy. 

Česká populace vstupuje do podzimu 
2022 s relativně uspokojivou mírou cel-
kové proočkovanosti (graf 6). Seniorní 
věkové kategorie (65+) jsou proočkovány 
téměř z 90 procent, přičemž první posilující 
dávku má ve vyšších věkových kategori-
ích více než 75 procent populace. Celková 
proočkovanost dospělé populace je 75,5 
procenta, první posilující dávku má apli-
kovanou cca 50 procent osob ve věku 18+. 
Přesto bude očkování druhou posilující 
dávkou před nadcházející podzimní sezo-
nou velkou výzvou. Nyní již registrujeme 
více než 213 tisíc osob ve věku 65+, kteří 
s vysokou pravděpodobností nejsou nijak 
imunitně chráněni. Dále je třeba zdůraz-
nit, že nejvíce zranitelné skupiny obyvatel 
byly vždy očkovány mezi prvními, a tedy 
velká část populace ve věku 65+ je časově 
vzdálena více než osm měsíců od poslední 
dávky očkování nebo od prodělání nákazy  
(1,6 milionu osob ve věku 65+). U této popu-
lace lze očekávat významné snížení ochran-
ného efektu očkování, pokud se nenechá na-
očkovat další posilující dávkou. K počátku 
září 2022 je proočkovanost české populace 
druhou posilující dávkou nízká, a to i v me-
zinárodním srovnání (tabulka 5). Druhou 
posilující dávku mělo k 1. 9. aplikovanou 
cca 163 tisíc osob, z toho cca 120 tisíc tvoří 
senioři ve věku 65+.   

Závěrem si dovolíme zopakovat, že 
ochranný efekt očkování dokládá velké 
množství kvalitních vědeckých publikací 
a národních zpráv většiny vyspělých zemí. 
Očkování bude jednoznačně základním 
nástrojem pro zvládání zdravotních do-
padů epidemie i na podzim 2022.

Dušek L., Jarkovský J., Mužík J., Májek O., Ngo O., 

Chloupková R., Komenda M., Blaha M., Kubát J.,  

Klimeš D., Těšitelová V. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

CELKEM   
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Věřím, že nadcházející energetická krize postihne všechny poskytovatele zdravotních služeb. Troufnu 
si ale tvrdit, že nemocnice s nepřetržitým provozem a poskytující zdravotní služby na lůžku především. 

Nemocnice a energie v krizi

Pohled na nemocnici jako spotřebitele a zčás-
ti i výrobce energie je zajímavý. Nemocnice je 
kritickou infrastrukturou, jejíž jednotlivé části 
jsou na dodávkách energie plně závislé. Proto 
není neobvyklé, že nemocnice bývá připojena 
ke dvěma různým okruhům dodavatele energií, 
především elektřiny, ale i plynu a také datových 
sítí. Pro případ výpadku tak existuje náhradní 
řešení. Ideální by bylo připojit zařízení minimálně 
ke dvěma různým poskytovatelům. Takovému 
postupu ale zákon o veřejných zakázkách příliš 
nepřeje. Vedle spotřeby energie od jejích doda-
vatelů bývá nemocnice i sama jejím výrobcem. 
Ať už jde o různé formy rekuperace, kogenerace 
apod. Pro kritická oddělení, jako jsou JIP, ARO, 
operační sály a další, má nemocnice tzv. záložní 
zdroj. Je jím diesel-elektrický agregát velikosti 
motoru dopravní lodi s elektrickým generátorem-
-alternátorem, někdy i více takových motorů. Ten 
se po vteřinovém výpadku sepne a začne vyrábět 
elektrickou energii. Takto zálohované okruhy 
pak napájejí kritické technologie – ventilátory, 
operační sály, laboratorní infrastrukturu apod.

Nemocnice je tedy na energiích kriticky 
závislá, a to 24 hodin denně a 365/6 dní v roce. 
Především na energii elektrické, ale i plynu. 
Ohrožení dodávek kterékoliv komodity ohro-
žuje samu podstatu poskytování služeb. Změna 
ceny pak výrazně zasahuje do ekonomiky za-
řízení jako celku. Prostor pro úspory energie 
je, ale má, tak jako všude, své limity. Myslím, 
že optimalizací energetického managementu, 
investicí do efektivních zdrojů i využitím alter-
nativních zdrojů prošla již většina nemocnic. 
Tady je tedy prostor malý, pokud vůbec.

Úsporná opatření, která např. nyní zavádí 
veřejný sektor v Německu, lze aplikovat jen 

omezeně. Asi lze omezit teplotu v pracovnách 
lékařů, na chodbách a v některých dalších pro-
storách. Problém je vytápění pokojů a hygie-
nického zázemí nemocných. Zde jsou limity 
velmi těsné i s vědomím nedodržení hodnot 
stanovených vyhláškou. Nemocnice prostě není 
krajský úřad či magistrát. Němci to vědí.  

Náklady na energie zatěžují ekonomiku 
nemocnic významně. Vzhledem k růstu cen 
energetických komodit ještě před válkou pana 
Putina s Ukrajinou přiměly řadu nemocnic 
k úsporným opatřením. Možností je řada. In-
stalace moderních efektivních zdrojů, úspor-
ných spotřebičů, osvětlení, chytrý energetický 
management, vlastní výroba apod. Těmito opat-
řeními bylo dosud možno kompenzovat růst 
cen a realizovat úspory v hodnotách procent či 
malých desítek procent. Žádné takové opatření 
není schopno tlumit, natož vyrovnat současnou 
inflaci energetických komodit. Současný růst 
cen je zcela mimo možnosti ovlivnění.      

Nárůst cen energetických komodit je expo-
nenciální. Např. pro Nemocnici Jihlava odha-
dujeme nárůst z cca 30 milionů korun za rok na 
minimálně 120 milionů korun za rok v roce 2023. 
Jen odhad, a možná optimistický. Náklady na 
energetické komodity tedy pohltí celou měsíční 
úhradu zdravotních služeb od pojišťoven. To pove-
de k výraznému, kritickému ovlivnění průběžného 
financování nákladů (nehezkým anglickým termí-
nem cash flow). Zhorší se, a to výrazně, platební 
morálka nemocnic vůči dodavatelům spotřebního 
materiálu, potravin, zdravotnických prostředků 
a především léčiv. Přitom distributoři posledně 
jmenované komodity drží už léta pomyslnou pis-
toli u spánku českého zdravotnictví. Jsou velmi 
nekompromisní, vyžadují časnou splatnost faktur 
a mají jednoduchý argument. Nezaplatíš, nedodá-
me. Asi lze přejít na méně kvalitní potraviny, uše-
třit na obvazech a lepeních. U řady léčiv, zejména 
těch distribuovaných kartelovou dohodou zvanou 
„kontrolovaný kanál“, ne. Nezaplatíš, nedostaneš. 
Jen můžu povzdechnout: kam asi hledí všeho 
znalý ÚOHS, často trápící veřejné zadavatele, 
když zmíněný kartel léta velkoryse přehlíží? Je to 
nyní jedno. Kartel je kartel a jako takový se chová. 
A chovat bude. Má tržní exkluzivitu.   

Hledíme tedy k  nadcházejícím týdnům 
a měsícům s obavami, nervozitou. Myslím, že 
všichni. Právnické i fyzické osoby v České repub-

lice. Všichni, s výjimkou jedné osoby právnické. 
Vlády české republiky. Potažmo jejího Minister-
stva zdravotnictví. To nejenomže nedělá nic, ale 
na úvod a jen tak bez odporu obětovalo 14 mi-
liard korun pro rok letošní a hrubým odhadem 
cca 50 až 60 miliard pro léta příští. Nejsou třeba. 
Zdravotníci přece mají dost, až moc! 

Ne nadarmo se říká, že závist je mocný spo-
jenec, ale mocnější nepřítel. A závist a strach jsou 
jediné dva upřímné city v české kotlině, že. 

Nicméně liknavost vlády ČR, nikoliv Puti-
nova válka či šílené burzy, je hlavním motorem, 
který nás všechny žene k nárazu do zdi. Jak nyní 
politici s chutí a často říkají. Také jste si všimli, 
že si celou situaci vlastně úžasně užívají? Tak, 
přátelé, hlavu dolů, ruce za krk a doufejme v air-
bagy! Budu rád, když vás po „nárazu“ uvidím co 
nejvíc. A že možná rezignuje pan ministr? O. k. 
Kolikátý už v pořadí? Další, prosím…

MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel Nemocnice Jihlava

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vypisuje 
výběrové řízení na obsazení funkce náměst-
ka/náměstkyně léčebné péče Chrudimské 
nemocnice, Nemocnice Pardubického kra-
je, a.s., jejímž úkolem bude řízení léčebné 
péče v Chrudimské nemocnici patřících pod  
Nemocnici Pardubického kraje, a.s.
Nabízíme:
 •  vysoce odpovědnou, smysluplnou a zají-

mavou práci s vysokým přínosem pro ve-
řejnost v akreditovaném zdravotnickém 
zařízení,

 •  bezpočet benefitů,
 •  spolupráce na rozvoji Chrudimské ne-

mocnice.
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání lékařského směru,
 • praxe 5 let na řídící pozici,
 •  manažerské dovednosti, odolnost vůči 

stresu, výborné organizační a komunikač-
ní dovednosti, časovou flexibilitu.

Náměstek/náměstkyně 
léčebné péče  

pro Chrudimskou nemocnici

Bližší informace na  
https://www.nempk.cz/kariera nebo  
u Kláry Sotonové (specialista náboru)  

601 212 986, klara.sotonova@nempk.cz

Termín podání přihlášek: 06.10.2022 15:00



TEMPUS MEDICORUM    /  ZÁŘÍ 2022 11

In
ze

rc
e 

 ▲

FINANCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Odbory navrhují zvýšení platů a mezd
Září a první týdny října jsou pro zdravotnictví a jeho vývoj v následujícím roce zásadní. Téměř každý rok 
se s napětím očekává konečné znění úhradové vyhlášky, od které se částečně odvíjí rozsah a kvalita 
poskytované zdravotní péče. Proměnných faktorů, které ovlivňují situaci ve zdravotnictví, je v letošním 
roce víc než dost. Za zásadní považujeme připomenout snížení objemu financí na státní pojištěnce, a to 
o 14 miliard korun. Letos schválená změna zákona, kterou došlo ke snížení vyměřovacího základu, se 
dle našeho názoru negativně projeví v úhradách za poskytovanou zdravotní péči v roce 2023. 

Vláda a  Poslanecká sněmovna tímto 
krokem významně omezily možnost sku-
tečně potřebného financování zdravotní péče. 
Zdravotní pojišťovny, které se chovají jako 
řádní hospodáři, si samozřejmě hájí své a čím 
nižší úhrady, tím lépe pro jejich ekonomické 
výsledky. Jeden z křiklavých příkladů, který 
nikdo neřeší, a to ani v připravované úhrado-
vé vyhlášce pro příští rok, je letošní inflace 
a vyrovnání se s ní. Úhradová vyhláška na 
rok 2022 počítala s inflací čtyř procent. Dnes 
jsme skoro na dvaceti. Nárůst výdajů zdra-
votnických zařízení je enormní. Na straně 
druhé ovšem stojí faktory, které nikdo pro 
příští rok nedokáže predikovat. Nevíme, jaký 
bude další průběh pandemie nemoci covid-19. 
Nevíme, jak se budou vyvíjet trhy s energiemi 
a plynem. Světýlko na konci tunelu nevidí 
ani zdravotníci. Dohody o platech a mzdách 
zatím nejsou. 

Nejistota je dnes obrovská. A ten, kdo má 
sehrát zásadní roli v celém systému, paradox-
ně na základní dotazy neodpovídá a některé 
kroky, které podniká, jsou pro nás nepocho-
pitelné. Odbory dostaly na jednání tripartity 
návrh státního rozpočtu. Ministerstvo zdra-
votnictví je opět premiant. Ne v příjmech, 
ale v úsporách. Dovolím si pár konkrétních 
čísel. V oblasti příjmů dostane Ministerstvo 
zdravotnictví téměř o sedm miliard méně 
než letos. Ještě horší je ovšem situace ve vý-
dajových položkách. K radikálním poklesům 
dochází např. ve výdajích na zvláštní zdravot-
nická zařízení a služby pro zdravotnictví, a to 

o 29,6 procenta. Ještě dramatičtější je situace 
v poklesu výdajů na zdravotnické programy, 
meziročně o 41,8 procenta. V návrhu rozpočtu 
na rok 2023 nás velmi zarazilo také snížení 
finančních prostředků na výdaje na očkování 
a pandemický plán ČR o 42,7 procenta, a to 
vše v době, jak znovu podotýkám, kdy nevíme, 
jak se bude vyvíjet epidemická situace a pan-
demie nemoci covid-19. Celkově poklesnou 
výdaje Ministerstva zdravotnictví meziroč-
ně o 16,1 procenta a oproti původně pláno-
vanému rozpočtu na rok 2022 o 36,4 pro- 
centa. Navrhovaný pokles výdajů bude mít 
nepochybně vliv také na ochranu veřejného 
zdraví a zabezpečení fungování hygienické 
služby. 

Odbory zásadně nesouhlasí s dalším ome-
zováním činnosti hygienické služby a se sní-
žením systemizovaných míst a financí pro 
orgány ochrany veřejného zdraví. Připomíná-
me, že zásadní role hygienické služby se plně 
projevila při boji s nemocí covid-19, a proto je 
nutné změnit úhel pohledu na orgány ochrany 
veřejného zdraví. Musíme se poučit z minu-
losti, kdy se hygienická služba potýkala se 
škrty systemizovaných míst a financí, což 
mělo za následek negativní dopady do práce 
hygieniků a dalších orgánů ochrany veřejného 
zdraví, a to zvláště v prvních měsících boje 
s covidem-19. Připomínáme, že v hygienické 
službě pracuje přibližně 2300 pracovníků, 
jejichž průměrné výdělky jsou v porovnání 
s ostatními zaměstnanci veřejné správy níz-
ké. „Nad výdělkem spláčou“ i zaměstnanci 
na Ministerstvu zdravotnictví. V  návrhu 
rozpočtu na rok 2023 je snížení objemu fi-
nančních prostředků na platy zaměstnanců 
o 7,8 procenta, a to za situace, kdy se státním 
zaměstnancům navýšily od 1. 9. 2022 platové 
tarify o deset procent.

Co si o situaci máme myslet? Je zdra-
votnictví a dostupná zdravotní péče pro stát 
prioritou? Dokáže Ministerstvo zdravotnictví 
svůj resort jako prioritu obhájit? Odbory po-
žádaly ministra zdravotnictví o jednání, které 
se bude zabývat odměňováním pracovníků 

ve zdravotnictví a bude řešit, mimo zvýšení 
úhrad, propad reálných příjmů zdravotníků 
a všech dalších zaměstnanců ve zdravotnic-
tví. Připomínáme, že uplynulé dva roky byly 
pro nemocnice a další zdravotnická zařízení 
jedny z nejnáročnějších. Ke covidu se přida-
la péče o ukrajinské uprchlíky. Zdravotníci 
jsou přetížení, unavení, projevuje se na nich 
dlouhodobý stres, část z nich má postcovidové 
zdravotní problémy. Propady jejich reálných 
příjmů jsou dalším negativním prvkem, který 
na ně působí. Navrhli jsme, aby Ministerstvo 
zdravotnictví zvýšilo v úhradové vyhlášce na 
rok 2023 jak úhrady, které pokryjí zvýšené 
náklady na provoz zdravotnických zařízení, 
tak úhrady na navýšení odměn pracovníků ve 
zdravotnictví. Za odbory navrhujeme zvýšení 
platů a mezd pro zaměstnance ve zdravotnic-
tví o 15 procent. Stabilizací pracovníků chce-
me dosáhnout stability segmentu a kvalitní 
péče pro pacienty. 

Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
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Odsunutých 15 miliard  
a alarmující data ÚZIS
Poslanecká sněmovna se na konci letošního srpna vypjala k rychlému výkonu a poslanci koaličních 
stran přehlasovali veto prezidenta. Bylo tak uvedeno v život rozhodnutí vlády snížit platbu za státního 
pojištěnce o pětistovku měsíčně. Z dosavadních 1967 korun na 1467 korun. Zdravotnictví tak dostane 
o 15 miliard méně (500 korun krát pět měsíců krát šest milionů státních pojištěnců), než kdyby platba 
za státního pojištěnce zůstala na 1967 korunách. 

V průběhu srpna jak ministr zdravot-
nictví, tak ministr financí statečně a opa-
kovaně uklidňovali laickou veřejnost, že 
to rozhodně nepovede ke  snížení kvali-
ty nebo dostupnosti péče, že zdravotní 
pojišťovny mají peněz dost, že v  první 
polovině roku 2022 pojišťovny hospo-
dařily se šestimiliardovým přebytkem 
a  na  účtech mají téměř šedesátimiliar-
dovou rezervu. Jinými slovy, že situace 
je vlastně až  nadměrně dobrá, ba  přímo 
výtečná. Ministr zdravotnictví ještě ak-
centoval, že odebrané peníze se vlastně 
hned do  zdravotnictví vrátí, protože se 
musí zaplatit za dodané, ale nespotřebo-
vané proticovidové vakcíny a  monoklo-
nální protilátkové léky, které byly účinné 
na deltu, ale nikoli na omikron. Nicméně 
jak vakcíny, tak protilátkové léky bychom 
pochopitelně zaplatili, i  kdybychom je 
do poslední dávky spotřebovali. Odebrané 

miliardy však nepomohou řešit rostoucí 
náklady, se kterými se zdravotnická zaří-
zení už letos potýkají kvůli cenám energií, 
válce na  Ukrajině a  stále rostoucí infla-
ci. Tyto neblahé skutečnosti jsou známy 
nejpozději od  24. února letošního roku. 
Ani ony však nepřiměly vládu odklonit se 
od  svého rozhodnutí odebrat letošnímu 
zdravotnictví 15 miliard. Jako svůj velký 
úspěch předkládají vládní politici fakt, že 
zajistili automatickou valorizaci platby 
za státního pojištěnce. Platba bude v roce 
2023 činit 1900 korun měsíčně. Což před-
stavuje 136,8 miliardy (1900 korun krát 
12 měsíců krát šest milionů státních po-
jištěnců). Je to částka jen o 10,2 miliardy 
vyšší než ta letošní. Pokud by vládní čini-
telé chtěli být vůči zdravotnictví alespoň 
uvážlivě spravedliví, navrhli by částku tak, 
aby byla letošní suma (126,6 miliardy) ná-
sobena koeficientem 1,15. Tedy 145,6 mi- 
liardy, což by znamenalo platbu za státní-
ho pojištěnce ve výši 2022 korun měsíčně 
a  zohlednění inflace ve  výši 15 procent. 
Žel nestalo se tak. A to přesto, že se naše 
zdravotnictví noří do stále hlubšího a zá-
važnějšího nedostatku zdravotníků. Ten 
byl alarmující dávno před covidem. Stačí 
si pár chvil listovat ve  Zdravotnických 
ročenkách České republiky, které každo-
ročně sestavuje ÚZIS.

Alarmující, ale ignorovaná 
data ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a sta-
tistiky ČR (ÚZIS) je organizační složkou 
státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 
zdravotnictví. V jeho čele stojí od května 
2014 prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 
Pod jeho vedením ÚZIS zásobuje všechny, 
kdo o  to mají zájem, validními zdravot-
nickými daty. Mimořádný výkon podával 

a podává ÚZIS v souvislosti s covidovou 
pandemií, ale věnoval se jako vždy i „ne-
covidovým“ agendám. Zdravotnické ro-
čenky ČR jsou veřejně přístupné všem, 
kdo umí číst. Gramotnost v  naší zemi je 
téměř stoprocentní. Bohužel tak vysoké 
procento nelze predikovat u zájmu přečíst 
a  ve  správných souvislostech pochopit 
údaje ÚZIS u odpovědných činitelů. Kdy-
by totiž tato data znali, jistě by 15 mi- 
liard ze  zdravotnictví neodsunuli. Po-
slední ročenka, která je dostupná, mapuje 
naše zdravotnictví v  roce 2019. Píše se 
tam mimo jiné, že odborných pracovní-
ků ve  zdravotnictví jsme měli 214  179 
(přepočteno na  úvazek 1,0), z  toho bylo 
39  778 lékařů a  112  301 nelékařských 
zdravotnických pracovníků (NLZP, vět-
šinou zdravotní sestry), lékaři tak tvořili 
18,6 procenta zdravotnických pracovníků. 
Před  dvaceti lety, v  roce 1999, byl počet 
odborných pracovníků ve  zdravotnictví 
173 374, lékařů 36 852, tedy 21,3 procenta, 
NLZP 104 472. Průměrná doba dožití byla 
v roce 1999 u žen kolem 77 let, v roce 2019 
82,1 let. U  mužů v  roce 1999 pod  72 let, 
v  roce 2019 76,3 let. Prodloužená doba 
dožití o pět let u žen a o čtyři roky u mužů 
v průběhu 20 let je zásluhou stále se zvy-
šující úrovně medicíny. Výkon profese 
lékařů i  NLZP je stručně řečeno nároč-
nější než před 20, 30 lety. Počet lékařů za  
20 let vzrostl jen o necelé tři tisíce, počet 
NLZP vzrostl téměř o osm tisíc. Jedněch 
ani druhých nemáme dost. Vyprodukovat 
plně kvalifikovaného lékaře trvá 9–11 let  
v  závislosti na  délce postgraduálního 
vzdělávání. Což je téměř třikrát delší čas 
než  jedno volební období. Naše, naštěs-
tí demokratická, zkušenost nám velí, že 
vládnoucí politiky problémy přesahují-
cí horizont volebního období tíží velmi In
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málo až  vůbec. V  roce 1999 absolvovalo 
lékařskou fakultu 936 studentů, z  toho 
521 žen, tedy 55,6 procenta. V roce 2019 
jsme měli 1394 absolventů, z toho 921 žen, 
tedy 66 procent. V roce 1999 činily výdaje 
na  zdravotnictví 123,6 miliardy korun, 
v roce 2019 340,5 miliardy, což je 2,8krát 
více než  v  roce 1999. Průměrný měsíční 
plat lékaře činil v roce 1999 23 692 korun, 
v  roce 2019 v  přímo řízených organiza-
cích, tedy zejména ve fakultních nemocni-
cích, 84 819 korun, 3,5krát více než v roce 
1999, průměrná mzda lékaře v ostatních 
zdravotnických zařízeních činila v  roce 
2019 76 725 korun, 3,3krát více než v roce 
1999. Z uvedeného je sice zřejmé, že pří-
jmy lékařů rostou v  poměru k  výdajům 
na zdravotnictví rychlejším tempem, ale 
toto šnečí zrychlení není schopno do-
rovnat fakt, že jsme kdysi začali ostudně 
nízko. Odpovědní činitelé měli již dávno 
vystrčit hlavu ze  zdravotnické brázdy, 
aby zjistili, že medicína je pro mladé ab-
solventy gymnázií chudá, neatraktivní, 
osobní život zásadně omezující nevěsta. 
Pro maturantky je medicína ze stejných 
důvodů velmi drsným ženichem. A to ne-

mluvím o  složitosti skloubit mateřství 
a  práci lékařky. Odpovědní činitelé by 
měli konečně pochopit, že množství atrak-
tivních, velmi dobře honorovaných oborů 
se za 20 let rozrostl exponenciálně. Proto 
je nedostatečný zájem těch nejlepších stu-
dentek a studentů gymnázií uzavřít svoje 
profesní manželství právě s  medicínou. 
Nadto minimálně dvacet procent přija-
tých studium nedokončí a skoro 25 pro-
cent absolventů nenastoupí do  českého 
zdravotnictví.

Kam mělo putovat 15 miliard?
Měly zůstat ve zdravotnictví. Ta částka 

by stačila na  zvýšení hrubého měsíční-
ho příjmu všem lékařům, i  těm tzv. sou-
kromým, o  deset tisíc a  každému NLZP 
o  pět tisíc korun. Včetně všech odvodů 
by to znamenalo 15,6 miliardy, z nichž by  
2,1 miliardy doputovaly  zpět do zdra-
votních pojišťoven formou zdravotního 
pojištění a 4,2 miliardy do státního roz-
počtu formou sociálního pojištění a daně 
z  příjmu. Tarifní plat lékaře-absolventa 
zapsaného do oboru je nyní 41 380 korun, 
tarifní plat plně kvalifikovaného lékaře 

s  praxí nad  32 let je nyní 63  580 korun. 
V  roce 1999 byla nejpočetnější skupina 
lékařů v počtu 13 777 ve věku 40–49 let, 
v  roce 2009 byla nejpočetnější skupina 
ve věku 50–59 let, bylo to 10 885 lékařů. 
Bohužel Zdravotnická ročenka 2019 demo-
grafii lékařů neuvádí. Je však zřejmé, že 
nejpočetnější skupinou jsou lékaři „peri-
důchodového“ věku. Ti za deset let s vyso-
kou pravděpodobností nebudou pracovat. 
Pokud by odpovědní činitelé vnímali tato 
alarmující data, nerozpakovali by se lékaře 
a NLZP nejen dobře zaplatit, ale doslova 
přeplatit. Navýšení jejich příjmů uvede-
ným způsobem jak v roce 2023, tak v roce 
2024 (nástupní plat tedy 61 tisíc) by mělo 
velkou motivační sílu při výběru profes-
ních nevěst a ženichů u těch hodně šikov-
ných maturujících na gymnáziích už v roce 
2023. Věřím, že v roce 2033 bude současná 
světová krize dobře zvládnutou minulostí. 
Ale výrazně se obávám, že v našem zdra-
votnictví budeme potopeni v hluboké a v té 
době již neřešitelné personální propasti 
s devastujícím dopadem na kvalitu zdra-
votní péče i délku dožití.                

 MUDr. Eva Klimovičová

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

M
a
x

M
a
x

CHCETE MÍT V PRÁCI HORMONY ŠTĚSTÍ NA MAX?
Hledáme endokrinology a diabetology pro kliniky v Praze, Plzni, Ostravě a Zlíně
Co vám jako lékaři kromě dobrého fi nančního ohodnocení můžeme nabídnout? Vyjdeme vám vstříc v nastavení 
pracovní doby i rozsahu pracovního úvazku. Budeme respektovat vaši odbornou autonomii a uděláme vše pro to, 
abychom snížili vaši administrativní zátěž. Podpoříme vás ve vzdělávání. Na našich klinikách, které poskytují 
komplexní péči, se můžete opřít o dobrý tým kolegů napříč odbornostmi. Dovolená ani nemocenská nejsou 
díky zastupitelnosti problém. A jsme otevřeni vyjít vstříc i vašim individuálním požadavkům. Pro vaše 
profesní štěstí se prostě pokusíme udělat maximum! 

EUC Endokrinolog inz.indd   1EUC Endokrinolog inz.indd   1 08.09.2022   17:1508.09.2022   17:15
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LOK-SČL požaduje pro lékaře nárůst 
tarifních platů a mezd o 15 procent
V červenci 2022 proběhla jednání s ministrem zdravotnictví o vývoji platů a mezd pro rok 2023. Tehdy ministr 
prohlásil, že nebudou přijata žádná dílčí řešení v rámci jednotlivých resortů, ale o platech bude rozhodovat 
vláda jako celek, a to pro všechny segmenty ekonomiky společně. 

Závěry porady předsedů LOK-SČL ze Skalského dvora

Toto rozhodnutí ale bylo popřeno  
23. 8. 2022 po jednání K5 a ČMKOS, kdy 
bylo schváleno navýšení platů státních 
úředníků o  deset procent s  platností od 
1. 9. 2022. V kontextu toho se již objevil 
požadavek školních odborů o  navýšení 
tarifních platů ve školství o 15 procent.

Konference zástupců MO LOK-SČL, 
konaná ve dnech 2. a 3. 9. 2022, deklarovala 
požadavek na platové navýšení u pracov-
níků ve zdravotnictví, a  to o  15 procent 
v tarifní složce platu/mzdy od 1. 1. 2023.

Zdravotníci v minulé době čelili dosud 
největší epidemii v posledních desetile-
tích. Díky jejich extrémnímu nasazení se 
podařilo epidemii zvládnout. Bohužel za 
cenu dlouhodobého vyčerpání a vyhoření 
velké části hlavně nemocničního personá-
lu, což vyústilo ve zvýšenou míru odchodů 
zaměstnanců nemocnic. 

Do toho přichází ekonomická kri- 
ze provázená dosud nevídanou mírou in-
flace. 

Jednoznačně odmítáme demagogic-
kou argumentaci řady politiků a některých 
tzv. ekonomů, že navyšování platů a mezd 
roztáčí inflaci. Dokladem je i fakt, že stáva-
jící inflace probíhá v době, kdy nominální 
mzdy a platy stagnují. 

Požadavek na 15procentní navýšení 
platů považujeme za zcela legitimní a pro 
udržení aspoň stávající dostupnosti a kva-
lity nemocniční péče za nezbytný. Účast-
níci konference proto žádají předsedy 
jednotlivých MO LOK-SČL, aby ve svých 
nemocnicích zjistili ochotu lékařů k pro-
vedení případné nátlakové akce, pokud 
by naše požadavky nebyly splněny. Šlo by 
s nejvyšší pravděpodobností o odmítnutí 
přesčasové práce nad zákonem stanovený 
limit 150 hodin. 

3. září 2022 
MUDr. Martin Engel,  

předseda LOK-SČL

Jsme AKESO holding, jeden z před- 
ních poskytovatelů zdravotní péče 
v  Česku. Provozujeme Nemocnici 
Hořovice, Diagnostické centrum Ne-
mocnice Hořovice v Praze, Rehabili-
tační nemocnici Beroun a Onkologic-
ké a radiologické centrum Multiscan, 
které je součástí Komplexního onko-
logického centra Pardubického kraje. 
Vedle těchto zařízení patří do skupi-
ny AKESO i další ambulance, lékárny, 
distributoři léčiv a stavební divize.

„Zdraví člověka. Lidskost. Vstříc-
nost.“ Naše motto, které sdružuje 
hodnoty, jichž se v  našich zaří-

zeních držíme. Společně tak po- 
souváme zdravotnictví na vyšší 
úroveň.
Spokojenost našich zaměstnanců 
je pro nás na prvním místě a  jsme 
pyšní, že našim lidem dokážeme 
zajistit skvělé podmínky pro jejich 
práci a  nabídnout jim také spous-
tu příjemných benefitů. Zakládáme 
si nejen na prvotřídním pracovním 
zázemí, ale i na vzájemném respek-
tu a vstřícném přístupu. Přijďte se 
k nám podívat a staňte se součástí 
našeho týmu. Ve své práci budete 
mít možnost uplatňovat nové po-
stupy a rádi Vás podpoříme i v dal-

ším kariérním růstu. Přátelský ko-
lektiv je naší prioritou a věříme, že 
se rádi stanete jeho součástí.
Naše dynamicky se rozvíjející spo-
lečnost se v současné době zabý-
vá rozmanitým spektrem projek-
tů od výstavby nejmodernějšího 
Centra duševní rehabilitace v Be-
rouně, výstavby Nemocnice nové 
generace v  Hořovicích, realizace 
nových datových center, přeměny 
polikliniky v Praze 13 na digitálně 
vyspělé zdravotnické zařízení až 
po další etapu výstavby bytových 
jednotek pro zaměstnance ne-
mocnic.

FINANCE VE ZDRAVOTNICTVÍ
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Češi, jsme silnější,  
než si myslíme! 
Dovolil jsem si parafrázovat nedávný reklamní slogan z billboardů k úvaze nad současnou epidemií 
obezity dětí v naší zemi. Uvedu jen stručná data. Téměř 75 procent dospělých mužů a 60 procent žen 
trpí nadváhou nebo obezitou, u dětí ve věku 13–17 let se podíl „otesánků“ zvýšil z deseti procent 
v roce 1996 na současných 25 procent. Důsledky zdravotní, psychosociální a profesní netřeba 
rozebírat. Jen náklady na léčbu sekundárních komplikací spojených s obezitou v České republice 
činí cca 30 miliard korun ročně.

Příčinu neutěšeného stavu 
známe. Ekonomický růst spo-
jený s  vyšším životním stan-
dardem vedl v poslední dekádě 
k narůstající pohodlnosti čás-
ti mladé populace. Té stačí ke 
spokojenosti dostatek potravy 
a  zábava ve virtuálním světě, 
která téměř eliminuje větší fy-
zickou zátěž. Dle současných 
informací je na internetu a so-
ciálních sítích závislá třetina 
mladých lidí a  tento problém 
se bude dále zhoršovat. 

Přes všechna úsilí odbor-

ných společností a zdravotních 
pojišťoven jsou výsledky boje 
proti obezitě dětí neuspokoji-
vé. Krom výše zmíněné hlav-
ní příčiny může sehrát roli 
roztříštěnost programů, malá 
informovanost a hlavně nedo-
statečná motivace ze strany 
dítěte a rodičů. Pokud chceme 
dosáhnout lepších výsledků, 
měli bychom změnit strategii. 
Je pravděpodobné, že jednotná 
zastřešující platforma, zamě-
řená na konkrétní kategorii 
dětí s  určeným a  měřitelným 
cílem spolu s dostatečnými mo-
tivačními prvky a  intenzivní 
celostátní propagací by mohla 
fungovat lépe. 

Na následujících řádcích se 
zmíním o návrhu nového, pra-
covně nazvaného „Národního 
programu proti obezitě dětí“ 
(NP), který je v současnosti dis-
kutován na půdě ČLK se zástupci 
odborných společností, praktic-
kých pediatrů, léčebných lázní, 
České unie sportu a zdravotních 
pojišťoven. Tento komplexní roč-
ní program vychází z přirozeného 
principu zvýšené pohybové akti-
vity a monitoringu denního ener-
getického příjmu pomocí speciál-
ní mobilní aplikace v atraktivním 
formátu pro dětský věk. 

Základní změnou oproti 
předchozím programům je 
způsob motivace dítěte a  ro-
dičů. Cílem snažení není totiž 
pouhá redukce váhy, ale reálná 

odměna. Cestou k první odmě-
ně je v prvních šesti měsících 
zvýšená pohybová aktivita 
a nepřibírání na váze, v druhé 
polovině roku pohybová aktivi-
ta a redukce BMI o deset pro-
cent. Podpůrným motivačním 
prvkem by měla být závěrečná 
loterie pro rodiny úspěšných 
děti, která by do celoroční 
„hry“ vtáhla i rodiče.

V navrhovaném programu 
se mění úloha praktického 

pediatra. Ten obezitu neléčí, 
ale podá informaci rodičům 
a  dítěti o  možnosti zapoje-
ní do NP, v  kladném případě 
pak předá informační brožu-
ru s informacemi o principech 
a praktickém provádění NP. Ve 
vybraných případech může in-
dikovat dvoutýdenní lázeňský 
edukační pobyt kombinovaný 
se závěrečným víkendovým 
školením rodičů tamtéž. Kli-
nické kontroly pediatrem ve 

OBEZITA DĚTÍ
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dvouměsíčních intervalech na-
vazují na již používanou praxi, 
přičemž novinkou je hodno-
cení úspěšnosti v  6. a  12. mě- 
síci programu. S  tím souvisí 
konfirmace odměn včetně ro-
dinné loterie pro úspěšné děti 
a  odeslání anonymizovaných 
dat efektivity NP z ordinací do 
centra.    

Primární podmínkou fun-
gování programu je kvalitní 
databáze energetických hod-
not nejčastějších jídel a nápojů, 
včetně školních jídelen, restau-
rací, fastfoodů a automatů. Dále 
stanovení pásma optimálního 
denního energetického příjmu 
dle věku a  pohlaví včetně vy-
značení nadlimitních/podli-
mitních hodnot energetického 
příjmu. Atraktivní uživatelský 
formát mobilní aplikace pro 
večerní konfirmaci denního 
příjmu s  grafickým hodnoce-
ním ve vztahu k fyziologickému 
energetickému pásmu, týdenní 
a měsíční bilance s vyznačením 
„kritických“ událostí a samo-
zřejmě nesmí chybět monitor 
pohybové aktivity.  

Právě zvýšení pohybové ak-
tivity dětí bude pravděpodobně 

nejobtížnější. Je třeba otevřít 
školní hřiště a tělocvičny mi-
nimálně dvakrát týdně v odpo-
ledních hodinách výhradně pro 
tuto skupinu dětí. Zde najdou 
speciální tréninkový program 
pod vedením dobrovolných tre-
nérů z řad sportovců, studentů 
pedagogických fakult, eventuál- 
ně v rámci Sokola. Alternati-
vou mohou být individuální 
pohybové aktivity, nápomoc-
né mohou být návody cvičení 
ve zmíněné mobilní aplikaci. 

Bylo by možno pokračovat 
v dalším líčení výhod a úskalí 
navrženého programu. Není 
však smyslem tohoto článku 
unavovat čtenáře technický-
mi podrobnostmi. Obsah NP se 
pod vlivem připomínek všech 
zúčastněných jistě změní. Vel-
mi důležitý bude přístup Mi-
nisterstva zdravotnictví a Mi-
nisterstva školství, bez jejichž 
podpory finanční, legislativní 
a technické se neobejdeme. Vý-
znamnou roli sehraje způsob 
celostátní propagace projek-
tu. Pokud chceme spustit NP 
v roce 2024, musíme intenziv-
ně pracovat již nyní. 

V  této souvislosti bych 

chtěl poděkovat všem kolegy-
ním a  kolegům, kteří věnovali 
svůj čas prvnímu pracovnímu 

setkání v  srpnu tohoto roku 
a  vnesli do jednání vznikající 
pracovní skupiny své praktic-
ké zkušenosti a  návrhy. Dík 
patří též vedení ČLK za po-
skytnutí důstojného prostředí 
v  novém Domě lékařů, který 
zůstává pracovní skupině k dis-
pozici i pro další jednání. Tato  
je nadále otevřena všem dobrým 
nápadům váženého čtenářstva 
časopisu Tempus, především pak 
v oblasti tvorby mobilní aplikace. 
Neformální diskusi očekáváme 
též během listopadového sjezdu 
ČLK v Brně.      

Na závěr si dovolím při-
dat osobní poznámku. V době 
frustrující polarizace společ-
nosti není na škodu ukázat, že 
dokážeme jako stav společně 
komunikovat a chovat se kon-
struktivně. Toto je dobrá pří-
ležitost. Věřím, že nám elán 
vydrží a  něčeho dobrého pro 
naše děti dosáhneme. 

MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.

V Plzni 5. 9. 2022
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Požadavky:  
VŠ LF, specializovaná způsobilost v oboru hematologie a  transfúzní lékařství (hematologie 
a transfúzní služba), licence ČLK pro výkon funkce primáře nebo minimálně splnění požadav-
ků pro vydání této licence, organizační, řídící a komunikační schopnosti, předchozí zkušenosti 
s řízením většího kolektivu výhodou,  občanská a morální bezúhonnost, minimálně 10 let pra-
xe v oboru, z toho minimálně 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a minimálně  
3 roky praxe v hematoonkologickém centru (HOC). 
Písemné přihlášky doplněné osobním dotazníkem dostupným na 
www.nemcb.cz/vzdelani-a-kariera/pracovni-prilezitosti/,  
stručným životopisem s přehledem dosavadní praxe, doklady o dosaženém vzdělání 
a kvalifikaci, osvědčením a čestným prohlášením podle zákona č. 451/1991 Sb., doručte 
nejpozději do 6. 10. 2022 do 14,00 hod. na adresu:
Sekretariát vedení společnosti 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
B. Němcové 585/54 
370 01 České Budějovice 
s uvedením textu VŘ na prim KH na obálce.
Kromě výše vyžádaných podkladů požadujeme základní znalosti o  nemocnici z  veřejně 
dostupných zdrojů (Výroční zpráva NČB, a.s., webové stránky nemocnice apod.). 
Uchazeči splňující podmínky a  stanovené požadavky budou písemně pozváni k  výběrovému 
řízení, jehož předběžný termín je stanoven na 24. 10. 2022.

Předseda představenstva společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.  
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

primáře klinické hematologie 

Nástup: 1. ledna 2023
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Jednání lékařských komor  
v Dubrovníku
V pořadí již 29. pravidelné každoroční setkání představitelů lékařských komor ze střední a východní 
Evropy (ZEVA) se po dvouleté pauze zapříčiněné epidemií nemoci covid-19 konalo ve dnech 8. až 10. září 
v chorvatském Dubrovníku. V září 2018 obdobné jednání pořádala Česká lékařská komora v Praze. Akce se 
bohužel tentokrát neúčastnili zástupci z Maďarska, Slovenska, Rumunska, Bulharska ani Řecka. 

Na úvod konference prezentoval Dr. Ra- 
min Parsa-Parsi, specialista na lékařskou 
etiku Německé lékařské komory a Světové 
lékařské asociace (WMA), připravované no-
vinky v Mezinárodním lékařském etickém 
kodexu, které byly připraveny na jednání ve 
Washingtonu a budou předloženy počátkem 
října účastníkům plenárního zasedání WMA 
v Berlíně.

Pořadatelé, tedy Chorvatská lékařská ko-
mora, vybrali pro jednání následující témata:

– Disciplinární systém jednotlivých lé-
kařských komor.

– Výhrada svědomí a její ukotvení v práv-
ním řádu v jednotlivých zemích. 

– Aktuální výzvy, kterým čelí nemocnice 
v jednotlivých zemích.

Všichni účastníci ke každému z těchto 
témat připravili krátkou prezentaci, po které 
vždy následovala diskuse. 

Disciplinární systém
Překvapující jsou velké rozdíly v disci-

plinárním systému mezi Německem a Ra-
kouskem. V Rakousku existují speciální lé-
kařské soudy, a to dvojí, jedny pro odborná 

a druhé pro etická pochybení. Ustaveny jsou 
zákonem, a to na zemské úrovni, přičemž 
členy příslušného senátu jsou vždy dva lékaři 
a jeden právník, který však není nominován 
komorou. Celé disciplinární řízení je na rozdíl 
od naší praxe jednostupňové. V Německu 
je disciplinární systém organizován také na 
úrovni jednotlivých spolkových zemí, ale 
prošetřování neprobíhá na půdě komor, je-
jichž revizní komise, na rozdíl od těch našich, 
neplní úlohu jakéhosi „žalobce“, který pře-
dává případ k posouzení lékařskému soudu 
(v našich podmínkách čestné radě okresní-
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ho sdružení ČLK). Prošetřování stížností na 
příslušníky tzv. svobodných povolání zajiš-
ťují profesní soudy ustavené jednotlivými 
spolkovými zeměmi, přičemž tyto soudy jsou 
specializované na jednotlivé profese. Takže 
v případě lékařů jejich profesní pochybení 
posuzují vedle právníků rovněž lékaři, kteří 
působí coby znalci. Zajímavé je také to, že 
nejvyšším trestem pro lékaře není vylouče-
ní z komory, ale odebrání licence k výkonu 
povolání, které však nevykonává komora, 
nýbrž stát.

Polská lékařská komora, která sdružuje 
rovněž stomatology, je rozdělena do 23 re-
gionálních sdružení. V každém z nich lékaři 
volí „vyšetřovatele“ a jejich zástupce, jedná 
se tedy o určitou analogii našich revizních 
komisí, přičemž ale tito „vyšetřovatelé“ ne-
vykonávají kontrolní činnost uvnitř komory. 
Obdobně jsou voleni členové tzv. lékařských 
soudů, avšak pouze z řad lékařů, kteří mají mi-
nimálně desetiletou praxi. Samotný discipli-
nární systém je tak jako u nás dvoustupňový, 
přičemž existuje navíc možnost odvolání se 
k nejvyššímu soudu. 

V Chorvatsku lékařská komora přijímá 
pouze stížnosti uplatněné na speciálním for-
muláři, a to jak písemnou, tak elektronickou 
formou. Tím je zajištěna důvěryhodnost stě-
žovatele. Komora tak jako u nás řeší stížnosti 
bezplatně, ale v případě, že stížnost odmítne, 
na což má právo, má stěžovatel možnost si 
řízení na půdě komory zaplatit za částku cca 
100 eur. Toto ustanovení je poněkud podivné. 
V rámci komory existují dva typy lékařských 
soudů, a to speciální pro profesní a speciální 
pro etická pochybení. Zajímavostí je existence 

veřejné důtky, která je publikována v časopise 
komory. Dalším disciplinárním opatřením 
je omezení rozsahu výkonu praxe. Obdobné 
disciplinární opatření existuje také v Polsku. 

Výhrada svědomí
Ve většině zemí mají lékaři právo od-

mítnout svoji účast při provádění některých 
výkonů. Nejčastěji se jedná o interrupce, pří-
padně o asistované sebevraždy, které jsou 
povoleny v Německu a Rakousku. Na rozdíl od 
eutanazie je v případě asistované sebevraždy 
role lékaře pasivní. Lékař pouze zajistí pro 
pacienta jed, ale nesmí být přítomen tomu, 
když jej pacient užije. Přesto celá řada lékařů 
účast na asistovaných sebevraždách odmítá. 

V rámci tohoto tematického bloku se dis-
kutovalo o způsobu, jakým je v jednotlivých 
zemích upraveno právo ženy na potrat. Sku-

tečnost, že jsou v Polsku s výjimkou striktně 
vymezených případů interrupce zakázány, 
je všeobecně známa. Obdobné omezí platí 
ale také v Albánii, kde existují interrupční 
komise.

Problematika nemocniční péče
Nejširší z projednávaných témat, kvůli 

rozsahu však jen obtížně uchopitelné. Tedy 
snad jen několik zajímavostí. 

V  Německu existuje 1903 nemocnic;  
29 procent z nich jsou veřejné neziskové ne-
mocnice, 33 procent soukromé neziskové 
a zbývajících 38 procent především menších 
zařízení jsou soukromé nemocnice zřizované 
jako „for profit“ obchodní společnosti. Kaž-
dá ze spolkových zemí má sice svůj vlastní 
zákon o nemocnicích, ale společné všem je 
financování kombinací platby za diagnózu 
(DRG) se zajištěním prostředků na investi-
ce z veřejných rozpočtů. Zajímavostí je, že 
o tyto investiční peníze mohou žádat také 
soukromé nemocnice. Na druhou stranu tato 
zařízení však údajně nemají právo požadovat 
po pacientu nějaké doplatky nad rámec toho, 
co se musí platit ve veřejných neziskových 
nemocnicích.

V Rakousku mohou mít lékaři souběh 
práce v nemocnici s vlastní privátní praxí, 
ale na druhou stranu není povolena současně 
práce ve veřejné státní nemocnici a v nemoc-
nici soukromé. Nejenom v Česku, ale i ve 
vyspělejších zemích zkrátka některá nařízení 
nemají příliš logiku.

Příští, v pořadí již 30. setkání ZEVA, se 
uskuteční v září příštího roku v Německu.

Milan Kubek
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UKRAJINEC U LÉKAŘE

Oprašujeme ruštinu aneb  
Když pacient nerozumí 
Mnozí uprchlíci z Ukrajiny za sebou mají první návštěvy v lékařských ordinacích. 
Někteří měli štěstí a narazili na zdravotníky z řad svých krajanů. Jiní do ordinace 
vyrazili na vlastní pěst s vědomím, že to bude obtížné. Možná jste se dokonce 
setkali s někým, kdo si s sebou přivedl tlumočníka. Jak to zařídit, aby si všichni 
rozuměli? A jak zjistit, jestli si opravdu rozumějí? 

1) Rukama nohama bychom 
se taky domluvili

Ano, do určité míry nepo-
chybně. A v mimořádných situa- 
cích taková komunikace může 
klidně i zachránit život. Opravdu 
ale zdravotník dokáže rukama 
nohama zmínit všechny body in-
formovaného souhlasu tak, aby 
pacient věděl, co podepisuje? 
Podaří se mu vysvětlit léčebný 
postup? Nežádoucí účinky? Po-
učit, co dělat, když nastane něco 
mimořádného? A bude si po ta-
kovém pantomimickém výkonu 
(byť nadprůměrném) jistý, že 
pacient podepisuje proto, že vše 
pochopil, a ne proto, že pokusy 
o pochopení vzdal, protože hra 
Aktivity mu nikdy moc nešla? 

2) Kam nemůže čert, 
nastrčí překladač 

Překladače umějí divy a ko-
munikaci rozhodně ulehčí. Na-
kolik jim ale můžeme důvěřovat? 
Někteří z nás již měli tu čest si 
vyzkoušet, že jde o  stvoření 
vskutku nevyzpytatelná. A pokud 
daný cizí jazyk (a třeba dokonce 
ani písmo) neznáme, jen těžko 

zkontrolujeme, jestli překlad vy-
znívá alespoň po faktické stránce 
správně. A to nemluvím o tom, 
že ona stvoření kolikrát krmíme 
velmi citlivými údaji. 

3) Pomalá čeština to jistí 
Možná jste to vyzkoušeli v ob-

chodě nebo v autobuse a fungo-
valo to. Částečně díky podobným 
výrazům, částečně proto, že nešlo 
o nic složitého a hodně toho šlo 
odvodit z kontextu. Pokud se ov-
šem nacházíme v ordinaci a při-
chází k nám pacient, kterému je 
potřeba vysvětlit celou podstatu 
jeho diagnózy, nemusí nám po-
malá verze češtiny stačit. 

4) Tak zkrátka opráším 
ruštinu, vždyť na 
škole mi to šlo

Uprchlíci budou z mé zkuše-
nosti vděční, jenže často se stává, 
že ruštinář ve výslužbě přecení 
své síly. Věty pak mohou být 
opravdu pestré: jedno slovo rus-
ky, jedno česky, jedno slovensky, 
jedno česky s ruským přízvukem 
a jedno rusky s českým přízvu-
kem. Návštěvník ordinace může 

tak ve výsledku rozumět ještě 
hůře, než kdyby se personál dr-
žel jednoho jazyka.

5) Takže jsem v koncích?
Vůbec ne. Nejlepší variantou 

je, když si pacient přivede svého 
tlumočníka, a to nejlépe profe-
sionála. (Tlumočení prostřed-
nictvím členů rodiny může být 
kolikrát problematické, ale o tom 
třeba jindy.) Tlumočník si pře-
dem problematiku a s ní souvise-
jící odborné termíny nastuduje. 
Bude oporou jak pacientovi, tak 
vám. Všechno přetlumočí a upo-
zorní vás, pokud se bude schylo-
vat k nějakému neporozumění. 
Když budete zamračeně koukat 
na výsledky v počítači a pod vousy 
si stěžovat na rychlost připojení, 
uklidní pacienta, že váš výraz se 
vůbec nevztahuje k jeho diagnó-
ze, nýbrž k nefungující technice. 
Celou návštěvu vyřešíte bez pan-
tomimických čísel, překladače 
i slov, která jste si sice vybavili, 
ale neznamenají to, co si myslíte. 
Zkrátka na to nebudete sami. 

6) Ale on kýval! 
Občas se vám určitě zadaří 

i díky prvním bodům. A je to su-
per, tlumočníci nejsou vždy a všu-
de a mnohé situace se bez nich 
obejdou. Nezapomeňte ale, že 
existuje i proslulá taktika úsměv 
a mávat. Pacienta, který přijde 
domů se slzami v očích a zprávu 
od vás dává veřejně na internet 
s prosbou o překlad a vysvětlení, 
cože mu tedy je a není, už totiž 
nevidíte.

Karolína Sýkorová

Nemocnice
Náchod

Požadujeme:
• odbornou způsobilost 
•  certifikát o absolvování 

základního kmene
• specializovanou způsobilost 
• trestní bezúhonnost

Nabízíme:
•  smluvní mzdu pro lékaře se 

pecializovanou způsobilostí 
minimálně 70 000 Kč měsíčně

•  nástupní mzda absolventa  
od 47 000 Kč

•  nástupní mzda lékaře  
po základním kmeni  
od 55 000 Kč

•  poskytujeme stabilizační 
odměnu až 500 000 Kč při 
setrvání v pracovním poměru 
minimálně 48 měsíců při 
úvazku 1,0

•  nástup možný ihned popř. dle 
dohody

•  pracovní poměr na dobu 
neurčitou

• využití nemocniční knihovny
•  pomoc se zajištěním 

ubytování
• akreditované zařízení
•  příspěvek na ubytování/ 

/dopravu 3 500 Kč měsíčně/ 
/24 měsíců (pro nově 
přijímané zaměstnance 
s trvalým bydlištěm mimo 
Královéhradecký kraj)

•  rychlý odborný růst v rámci 
naší nemocnice a ve 
spolupráci se smluvními 
zařízeními

•  dotovaná strava v areálu 
nemocnice

•  příspěvek na penzijní  
a životní pojištění

•  úhrada členského příspěvku 
České lékařské komoře při 
úvazku 0,5

 
V případě zájmu o bližší 
informace nás kontaktujte:
Bc. Eva Jará, +420 728 215 931, 
jara.eva@nemocnicenachod.cz

Oblastní nemocnice  
Náchod a.s.  

přijme

lékaře  
na Interní oddělení 

v Náchodě
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   Legenda k webu

1   Znak ČLK. Když na něj na jakékoliv části webu  
klikneme, dostaneme se na hlavní stránku (home 
page).

2   lišta s hlavním řazením webu. ČLK (informace o ČLK), 
Pro lékaře (veškeré informace pro lékaře, například právní 
poradna, formuláře atd.), Pro veřejnost (hlavně stíž-
nostní agenda), Média (sekce pro novináře), Vzdělávání 
(informace o vzdělávání lékařů, vstup na portál atd.) 
a Kontakty. 

3    Vyhledávání na webu

4    Preambule - informace o ČLK

5   Přímé a zvýrazněné odkazy na důležité části stránky 
- Seznam lékařů, Vzdělávání, Tempus, Naše zdravotnictví 
a Mladí lékaři. 

6   Aktuality - nově přidané vybrané příspěvky, které se 
zároveň ukládají tematicky do sekcí (viz bod 2). 

7   Důležité aktuální informace - po kliknutí se otevře 
příslušná podsekce příspěvků. Nyní Covid a Ukrajina. 

8   Nejčastěji navštěvovaná místa na stránce ČLK. Zrych-
lený přístup.

9   Informace o Domu lékařů (historie, stavba atd.), 
fotogalerie, možnosti pronájmu poslucháren.

10   Užitečné odkazy mimo web ČLK. Stránky insti- 
tucí atd. 

11    Partneři ČLK

12   I nformace o vlastníkovi webu, základní kontakty

13    Zkrácená mapa webu

14   Odkaz na Facebook ČLK. RSS kanál aktualit  
(pro speciální aplikace, které informují o novém pří-
spěvku). 
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ČLK zmodernizovala svůj web. Důvodem byla grafická zastaralost. Nová podoba je plně responzivní,  
tzn. že se přizpůsobuje přístroji, z něhož na web koukáme.

Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči všem lékařům. 
Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání časopisu Tempus medicorum, 
a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň 
zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou.

Nové webové stránky ČLK

Tempus – jedno číslo za 8,46 koruny

Žijeme v informační době. Osobně, po 33 letech lékařské praxe 
a myslím, že také mnoho dalších kolegyň a kolegů, upřednostňuji 
klidné čtení časopisu Tempus v tištěné podobě či prohlížení in-
ternetu na monitoru PC, řada lékařů včetně nastupující generace 
již ale běžně používá elektroniku. 

Komora proto informace pro lékaře a řadu dalších zájemců 
nově nabízí v modernější technologii tak, aby bylo možné prohlí-
žet náš web i na mobilních telefonech a tabletech. Pro zajímavost 
uvádím graf, jak jsou rozloženy jednotlivé zdroje informací ze 
zdravotnictví – 70 procent je jich dnes na internetu.

Představenstvo ČLK rozhodlo o modernizaci webových strá-
nek komory na svém zasedání v říjnu 2021 a pro tento projekt 
vytvořilo pracovní skupinu ve složení dr. Mečl, dr. Němeček,  
dr. Mrozek, dr. Přáda a dr. Sojka. Byly osloveny firmy ke zjištění 
nejvýhodnější cenové nabídky. Po rozhodnutí představenstva 
o  konečném výběru firmy ISSA, s. r. o., byla postupně data ze 
staré verze webových stránek přenesena na novou moderní 
platformu. Vznikla nová grafika a byla upravena také struktura 
stránek. Na výsledek se může podívat každý čtenář. Na webu na-

jdete též elektronickou verzi časopisu Tempus s řadou chytrých 
funkcí. ČLK tak může nadále plnit své poslání a pevně doufám, 
že k  informacím se bude možné dostávat snadněji a v souladu 
s trendy dnešní doby.    

  MUDr. Jan Mečl, člen představenstva ČLK

Zdroje informací ze zdravotnictví

(monitoring KNL, a. s., 25.  7.  2022  Toxin, s. r. o.)

I v čase moderních technologií je reprezentativní papírový časo-
pis nenahraditelným zdrojem informací pro většinu lékařů, kteří jej 
dostávají na základě svého členství v komoře komfortním způsobem 
zdarma na svoji adresu. Náš časopis snese srovnání s kvalitou obdob-
ných tiskovin, které vydávají lékařské komory v těch nejvyspělejších 
zemích. 

Navzdory růstu cen se nám díky zvýšení příjmů z inzerce po-
dařilo dosáhnout v porovnání s prvním pololetím roku 2021 o cca 
132 000 korun lepšího hospodářského výsledku. Poděkování si 
zaslouží zejména paní Rokosová, jejíž firma vydávání časopisu pro 
komoru zajišťuje.

Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2022 finan- 
čně podpořit částkou 2 660 497 korun, což při průměrném nákladu 
52 400 výtisků, tedy o 400 kusů vyšším než před rokem, odpovídá 
částce 8,46 koruny na jeden výtisk za obsah, výrobu, tisk i distribuci. 
Celková nezbytná podpora ze strany ČLK byla letos oproti 1. pololetí 
2021 nižší o 132 191 korun.

Milan Kubek

   Náklady Výnosy Výsledek

Leden 2022 807 622 Kč 378 381 Kč -429 241 Kč

Únor 2022 793 892 Kč 346 282 Kč -447 610 Kč

Březen 2022 777 425 Kč 321 999 Kč -455 426 Kč

Duben 2022 864 253 Kč 447 595 Kč -416 658 Kč

Květen 2022 826 991 Kč 379 664 Kč -447 327 Kč

Červen 2022 816 516 Kč 352 281 Kč -464 235 Kč

4 886 699 Kč 2 226 202 Kč   -2 660 497 Kč

Leden 2021 759 318 Kč 202 569 Kč -556 749 Kč

Únor 2021 1 006 390 Kč 516 167 Kč -490 223 Kč

Březen 2021 753 702 Kč 260 749 Kč -492 953 Kč

Duben 2021 764 011 Kč 369 464 Kč -394 547 Kč

Květen 2021 753 743 Kč 307 689 Kč -446 054 Kč

Červen 2021 736 548 Kč 324 386 Kč -412 162 Kč

4 773 712 Kč 1 981 024 Kč -2 792 688 Kč

Všechny částky jsou včetně DPH.

Časopis Tempus medicorum – ekonomika vydávání v 1. pololetí 2022
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Rádi vás informujeme o tom, že i v letošním roce bude uspořádána konference „Etika a komunikace 
v medicíně“ a spolu s ní vyjde i monografie. Letošní téma je provokující a zní „Spravedlnost v medicíně“.

Psychologie spravedlnosti  
a odpuštění nejen v medicíně

Spravedlnost, jak o ní většinou uvažu-
jeme, bývá vnímána jako určitá objektivní 
nebo objektivizující „kategorie“, která je pro-
stě daná. Zákony, odbornými a sociálními 
pravidly, etickými principy a kodexy, které 
jsou definované státotvornými, etickými, fi-
lozofickými a náboženskými směry a smýš-
lením. Když jsme tuto publikaci připravovali, 
řada kolegů nás upozorňovala na to, že téma 
spravedlnosti musí být popsáno především 
právníky, případně etiky. Jinak že k tomu 
není moc co jiného napsat.

Jsem velmi rád, že se v některých kapi-
tolách tento úhel pohledu podařilo překonat 
a postavit pojem „spravedlnosti“ do roviny 
pochyb a nejasností. Toto hezky ilustruje 
jeden ze spoluautorů, Mgr. Tibor Brečka, 
v kapitole „Lidská versus Boží spravedlnost“. 

O nutnosti definovat spravedlnost v po-
době objektivních norem a pravidel není po-
chyb. Jsou tmelícím prvkem naší společnosti 
a bez ochoty většinové společnosti je dodržo-
vat bychom se dostali v lepším případě do pr-
vobytně pospolné společnosti, možná i hůře. 
Je nesmírně důležité, abychom vytvářeli nové 
zákony, které upravují nové jevy nebo redefi-

nují pohled na věci zaběhlé a rádoby tradiční. 
Je nezbytné, abychom rozvíjeli lidskoprávní 
a etická pravidla a principy, které posouvají 
naši společnost a pomáhají nám být lepšími 
lidmi a společností. 

Od osobnostně a společensky zralého člo-
věka očekáváme nejen to, že bude mechanicky 
dodržovat zákonem daná pravidla, ale i to, že 
je bude aktivně žít a rozvíjet. Rozvíjet etic-
ká pravidla, která překračují to, co musíme, 
a činí z nás mravně a morálně zralé jedince, 
kteří jsou schopni a ochotni postavit potřeby 
druhých nad své individuální zájmy. Mohli 
bychom se ptát, kolik takových lidí je, a možná 
i to, jak jsou po světě v různých společnostech 
a komunitách distribuováni. Pravděpodobně 
by z toho vyšel smutný obraz, který by ukázal, 
že i ty nejzákladnější lidskoprávní principy, 
které považujeme v našich geopolitických 
podmínkách za samozřejmé, pro většinu světa 
neplatí a není jim ani porozuměno. Možná by 
z toho vyšlo i to, že některé základní lidsko-
právní principy nejsou dostatečně pochopeny 
a aplikovány ani u nás, jakožto kulturně, eko-
nomicky a sociálně rozvinuté demokratické 
společnosti.

Spravedlnost nepadá z nebe. Tedy vyjma 
boží spravedlnosti. To ale pouze za předpo-
kladu, že jí věříme. A přijmeme to, že jí nikdy 
nebudeme rozumět. Principy spravedlnosti se 
liší geopoliticky, kulturně, z hlediska filozofic-
kého a náboženského přesvědčení. Linie mezi 
různými, často i velmi odlišnými pojetími 

spravedlnosti, může být tenčí než lidský vlas.
Spravedlnost je produktem společnosti 

nebo komunity a člověk do ní musí „dorůst“. 
Tomuto procesu se říká socializace. Pro děti 
přibližně do tří let spravedlnost neexistuje. Je 
to kategorie, která zcela uniká jejich chápání. 
Jejich chápání světa je od toho dospělého 
naprosto odlišné a bez výhrady egocentric-
ké. Předškolní děti již začínají mít o něčem, 
čím lze spravedlnost nazvat, tušení. Nějak 
vnitřně, ovšem bez schopnosti vnitřní kon-
ceptualizace, dovedou pojmenovat, co je to 
„fér, a co nikoliv“, byť je to stále silně egocent-
ricky chápáno. Dovedou též pochopit, že když 
dostanou menší kousek čokolády než jejich 
sourozenec, není to spravedlivé. Vnímání 
spravedlnosti se tak rozbíhá do dvou rovin. 
Jedné čistě subjektivně pojaté: spravedlivé 
je to, co je pro mě výhodné, a druhé objek-
tivně dané: spravedlivé je to, co je naprosto 
přesně odměřeno. I když i to má své limity, 
protože „větší díl čokolády bych měl dostat já, 
protože jsem byl hodnější než brácha“. První 
koncepty chápání spravedlnosti jsou tak čistě 
subjektivní, egocentricky centrované a tak 
to i u většiny z nás v nějaké podobě zůstane 
po celý život.

V mladším školním věku, s rozvojem ver-
bálního myšlení, dítě začíná princip sprave-
dlnosti chápat objektivněji, byť stále čistě 
mechanicky. Pochopí princip objektivní spra-
vedlnosti ve smyslu, že šest je více než čtyři 
a jinak to být prostě nemůže. Chápe, že určitý 
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počet chyb v písemné práci se rovná určité 
známce. Začne také chápat, že hry, aby byly 
spravedlivé, musejí mít pro každého stejná 
pravidla a výjimky chápe jen velmi obtížně. 

S rozvojem abstraktního myšlení, tedy 
počátku adolescence, dochází k pochopení 
abstraktních pojmů, jako je dobro, demokra-
cie a spravedlnost. Děti v relativně nízkém 
věku (např. deset let) jsou překvapivě schopné 
vysvětlit principy a nutnost spravedlnosti, 
a to bez ohledu na subjektivní zájmy, které 
dovedou jasně oddělit.

Charakteristikou rané adolescence (dříve 
puberty) ovšem je, že dochází k výrazným 
neuroanatomickým změnám i výrazným pro-
měnám myšlení a chování. Neurovědní studie 
ukazují, že s rozvojem rané adolescence do-
chází ke zmenšování prefrontálních struktur 
v mozku, tedy regionů, které jsou odpověd-
né za „lidskost“. Chápání a schopnosti do-
držování norem, regulaci chování a emocí. 
To vše jako by v adolescenci mizelo nebo se 
oslabovalo. Evoluční vysvětlení je takové, že 
příroda potřebuje, aby mladí na vrcholu sil 
byli schopni překračovat zaběhnutá pravidla, 
měli odvahu riskovat a nacházet nová řešení. 
To je patrné v řadě vědních oborů, jako jsou 
například matematika a fyzika, ale i umění. 
K největším objevům docházejí právě mladí 
lidé. Ti, kteří překročí onu pomyslnou hra-
nici rané geniality si opět začínají vytvářet 
silná prefrontální spojení, ale ve své práci 
více respektují pravidla a zaběhnuté normy, 
protože „tak se do dělá“, „je to slušné“ a je to 
„pravidlem“.

Snahou usměrňovat mladé, nadané 
a možná i rebelující mladistvé připravujeme 
svět o rozvoj a překvapivá zjištění. Vidím to 
jako člen oborové rady pro lékařskou psycho-
logii. Jsou studenti, které někdy nepřipustíme 
ani ke studiu, protože jejich projekty jsou pří-
liš mimo zaběhnuté metodologické hranice 
a my, v dobré víře, studenty „ochraňujeme“ 
před zklamáním z toho, že jejich práce bude 
mít malý potenciál projít recenzními řízeními 
přísných recenzentů, kteří málokdy ustoupí 
z principů aktuální vědecké metodologie.

Nicméně vraťme se ke spravedlnosti 
práva a etiky. Monografii otevírá naše nej-
významnější a  první profesorka lékařské 
etiky, prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovco-
vá, CSc., otázkou, zda medicína v roce 2022 
může být medicína spravedlivá. Text je velmi 
rozsáhlý, ale čtivý, tak jak to u paní profe-
sorky bývá. Pro naladění na připravovanou 
knihu můžeme vybrat závěr této kapitoly: 
„Závěrem zopakujme, že problematika alo-
kace reálných zdrojů je ekonomickým, medi-

cínským, organizačním, politickým a v nepo-
slední řadě i etickým problémem číslo jedna. 
Zdravotnické systémy, tedy i ten náš český, 
je nezbytné racionalizovat, protože nikdo 
nemůže dostat všechno, co je k dispozici.  
Současně by nikdo neměl spotřebovat více 
péče, než je nezbytné a účinné. K rozhodo-
vání o tom, jak to udělat, nepochybně patří 
i kritérium spravedlnosti, kterou (nejen) Avi-
cenna považoval za jednu z nejdůležitějších 
ctností. Situaci vedoucí k úspěchu spravedlivé 
racionalizace komplikuje preference zdraví 
jako individuální hodnoty, společenská eroze 
solidarity a upozaděná hodnota veřejného 
zdraví, která zasluhuje prvky zvláštního re-
žimu. Přes všechny (i neuvedené) překážky 
musíme stále o spravedlnost pečovat.

„Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven 
na bezpráví.“ Lucius Annaeus Seneca.  

V jiném světle prezentuje svůj příspě-
vek JUDr. Jan Mach, který se drží především 
v čistě praktické rovině, což od vrcholového 
advokáta je velmi cenné. Svůj příspěvek „Vr-
cholová péče o chudé i bohaté bez připojištění 
a příplatků. Jak je to možné?“, uzavírá takto:

„České zdravotnictví je tedy spravedlivé 
v tom, že bez připojištění, bez diferenciace po-
dle plateb na zdravotní pojištění a pro velkou 
část populace (státní pojištěnce) bezplatně, 
za mnohem méně finančních prostředků, 
než je tomu v jiných státech, zajišťuje vysoce 
kvalitní lékařskou péči. Jak je to možné? Na 
úkor spravedlivé odměny pro lékaře a další 
zdravotníky.“

Vedle témat, která se zaměřují na čistě 
etické a právní roviny, je v monografii pozo-
ruhodná i kapitola Mgr. Tibora Brečky, který 
v kapitole „Lidská versus Boží spravedlnost“ 
zpochybňuje samotný koncept spravedlnosti. 
Nikoliv však ve smyslu, že by tato kategorie 
nebyla možná a potřebná, ale že pohledů na 
tuto problematiku je opravdu mnoho.

Do monografie přispěli: prof. PhDr. RNDr. 
Helena Haškovcová, CSc., prof. MUDr. Jan 
Holčík, DrSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach, 
DrSc., MUDr. František Koukolík, DrSc., prof. 
MUDr. Eva Králíková, CSc., prof. MUDr. Pa-
vel Pafko, CSc., prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., 
doc. MDDR. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, 
prof. MUDr. Richard Škába, CSc., Mgr. et 
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., prof. MUDr. Jan 
Žaloudík, CSc., JUDr. Jan Mach, Mgr. Jana 
Koláčková Zapletalová, prof. PhDr. Radek 
Ptáček, Ph.D., MBA 

O dalším vývoji konference, přesném datu 
s pozvánkou, vás budeme informovat v dalším 
čísle  časopisu Tempus medicorum.

prof. PhDr. Radek Ptáček

www.nemtru.cz

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
přijme

LÉKAŘE SE SPECIALIZOVANOU  
ZPŮSOBILOSTÍ  
NA ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

a  LÉKAŘE NA NEUROLOGICKÉ  
ODDĚLENÍ (I ABSOLVENTA)

Nabízíme: 
práci na akreditovaných pracovištích (ortopedické 
oddělení provádí kompletní škálu početně 
narůstajících operací velkých i malých 
kloubů včetně endoprotetiky kyčle a kolena 
a specializuje se na komplexní péči o pacienty 
s úrazy a poúrazovými stavy kolenního kloubu, 
neurologické oddělení pokrývá celou šíři oboru 
a je hlavní součástí Centra vysoce specializované 
péče o pacienty s iktem pro spádovou oblast  
s cca 160 000 obyvatel),

nástupní hrubou mzdu pro lékaře se 
specializovanou způsobilostí od 73 400 Kč 
a stabilizační odměnu ve výši 200 000 Kč,

nástupní hrubou mzdu pro lékaře s dokončeným 
základním kmenem od 57 800 Kč a stabilizační 
odměnu ve výši 150 000 Kč,

nástupní hrubou mzdu pro lékaře s odbornou 
způsobilostí (absolventa) od 45 900 Kč 
a stabilizační odměnu ve výši 100 000 Kč,

služební byt s možností příspěvku na bydlení,

pracovní poměr na dobu neurčitou, plný i zkrácený 
úvazek,

řadu zaměstnaneckých výhod a benefitů: týden 
dovolené navíc, výhodné a chutné závodní 
stravování, příspěvek na penzijní připojištění 
nebo životní pojištění, benefitní kartu, finanční 
odměnu při pracovních výročích, zvýhodněné 
nákupy v nemocniční lékárně, doplňky stravy 
na podporu imunity, finanční bonus za vybraná 
očkování, dovolenou za zvýhodněnou cenu 
od partnerů nemocnice, společné volnočasové 
aktivity,

nadstandardní podporu osobního rozvoje 
a dalšího vzdělávání, 

úhradu veškerých nákladů specializačního 
vzdělávání a odbornou administrativní podporu 
v celém jeho průběhu (kvalifikační dohodu 
nepožadujeme).

Pro bližší informace prosím kontaktujte:  
Mgr. Eliška Mikschová, personální náměstkyně
tel. +420 499 866 119, +420 720 020 792
e-mail mikschova.eliska@nemtru.czIn
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Čeští lékaři a lékařky již více než dvacet let po celém světě aplikují svoje zkušenosti a pomáhají 
zmírňovat utrpení na misích organizace Lékaři bez hranic. 

Pod vlajkou humanity
Deset ročně. Tolik lékařů a lékařek z Čes-

ké republiky v průměru vycestuje pomáhat 
do odlehlých a často i nebezpečných koutů 
světa díky organizaci Lékaři bez hranic. Je-
jich snaha je vždy stejná – zmírnit utrpení lidí 
zasažených válkou, přírodními katastrofami 
nebo epidemiemi. Někdy pomáhají přímo na 
sálech nebo na klinikách, jindy je jejich úkolem 
proškolit místní personál v nových technikách 
a trendech v oboru, kterému se věnují. Vše- 
obecní lékaři, anesteziologové či gynekologové 
z Česka svou prací zanechávají výraznou stopu 
ve světě humanitární krizové pomoci. 

Na misích, které trvají od pár týdnů až po 
několik měsíců, jsou vystaveni situacím, které 
se velmi odlišují od těch v České republice. 

Nejenže si zdravotníci musejí zvyknout na 
spartánské pracovní podmínky, být připra-
veni i na velký počet pacientů, ale přicházejí 
do styku například i s novými nemocemi. Na 
takové zkušenosti by ve svých běžných ordi-
nacích čekali i několik let. To potvrzuje také 
rekonstrukční chirurgyně MUDr. Vanesa Lo-
větínská, která s Lékaři bez hranic absolvovala 
v březnu 2022 misi v Pásmu Gazy. 

„Potkala jsem se tam s případy, které už 
v Česku moc nevidíme, jako jsou popáleniny 
způsobené ohříváním se nad kádí s benzinem. 
Časté jsou také fyzické tresty, během kterých 
se dětem přikládají ruce k plotýnce. I když 
to tady naštěstí nemáme, je dobré to vidět,“ 
domnívá se Lovětínská. 

Oboustranně výhodná zkušenost
Doktorka Lovětínská, stejně jako její ko-

legové a kolegyně, mohla vycestovat na misi 
díky podpoře nemocnic a zdravotnických 
zařízení, kde dlouhodobě působí. Dočasná 
ztráta pracovní síly je vyvážená získanými 
znalostmi. 

„Umožním-li svému lékaři odejít na misi, 
vím, že se mi nevrátí ‚zkažený‘, ale zkušenější. 
Navíc s menším rizikem, že při práci na vlastním 
oddělení vyhoří,“ tvrdí MUDr. Dušan Mach, pri-
mář ARO v Nemocnici Nové Město na Moravě, 
který s Lékaři bez hranic vycestoval na osm misí. 
Jako anesteziolog působil například v Jemenu, 
Jižním Súdánu nebo Keni.

Ve spolupráci s Českou lékařskou komorou 

Radka Čapková 2009
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se povedlo sdílení zkušeností posunout na no-
vou úroveň. Díky webinářům se o své zkušenosti 
mohl s ostatními podělit například i gynekolog 
MUDr. Ondřej Šimetka a psycholožka PhDr. Ka-
teřina Šrahůlková. S podporou oddělení vzdě-
lávání ČLK se brzy začnou chystat další taková 
setkání zaměřená na jiné lékařské specializace. 

Podpořit lze i bez výjezdu na misi
Práci Lékařů bez hranic podporují členo-

vé a členky ČLK nejen pouze výjezdy na ná-
ročné mise. Stovky z nich jsou také štědrými 
a pravidelnými dárci. Finančně mezinárodní 
zdravotnickou organizaci podpořila též ně-
která okresní sdružení a v neposlední řadě 

také samotná komora. Bez takovéto podpory 
by Lékaři bez hranic, jejichž financování je 
kvůli zaručení nezávislosti postavené výlučně 
na soukromých darech, nemohli zachraňovat 
životy a vysílat do světa za novými zkušenost-
mi další české zdravotníky.

Karol Čukan

Andrej Bebjak, Uganda (2017)

Marcela Horničová, Lesotho (2012)  Veronika Polcová, Svazijsko (2017)

Emília Tomaníková, Gaza
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Při krátké dovolené jsem si se zájmem přečetl publikaci MUDr. Radkina Honzáka vydanou v roce 2020 
„Babička potrkala dědečka aneb co tomu říkáte, doktore?“, protože z článků tohoto autora se vždy nejen 
poučím, ale často i pobavím. Narazil jsem také na článek „Kdo ten souhlas informoval?“, který velmi 
kriticky a vtipně pojednává o informovaném souhlasu pacienta s lékařským výkonem. 

Informovaný souhlas: nutné zlo,  
nebo právo pacienta a ochrana lékaře?
Je nutné informované souhlasy praktikovat tak „papírově“? • Opravdu informovaný souhlas 

lékaře chrání? • Není možná změna s menší administrativní náročností?

Autor v něm uvádí:
„Informovaný souhlas v této podobě jed-

noznačně poškozuje pacienty a toto vítězství 
úřadu nad medicínou tu panuje už několik let. 
Měli bychom si ujasnit, zda zdravotnictví chce 
lidi léčit, nebo strašit a zda právníci mají mít 
takovou moc při představě budoucích kšeftů 
amerického typu. Kdyby byla vůle, nějaká lid-
štější varianta by se našla. Vůle zřejmě není, ač 
na toto téma proběhla jedna velká konference 
ČLK. Než se tedy vůle najde, doporučuju za-
vést informovaný souhlas (teď ho informuji 
já, jak by měl vypadat, takže je dobře infor-
movaný) do dalších oblastí, které se mohou 
právem cítit diskriminované. V restauracích 
u vstupu by měl každý povinně podepsat tento 
text: ‚Jsem si vědom toho a souhlasím s tím, že 
v této restauraci mohu být okraden, opařen, 
pobryndán, přepaden, uhořen v případě po-
žáru a k tomu ve zmatku ušlapán, zastřelen, 

že se mohu zadusit špatně polknutým soustem 
a zemřít na cokoliv, co se do jídla může dostat, 
protože náhoda je blbka nevypočitatelná.‘ Při 
předání dítěte do školy by měli rodiče podepsat: 
‚Posílám svoje dítě do této školy s vědomím, že 
může přinést domů tuberu, vši, drogy, alkohol 
i methyl, špatné zvyky a že zde může být jinak 
šikanováno, zmrzačeno, zabito jak spolužáky, 
tak inspektory a že je velká pravděpodobnost, 
že se zde nenaučí nic potřebného.‘“

Tolik MUDr. Radkin Honzák, CSc., uve-
dená publikace, strana 77–78.

Autor patrně nekritizuje samotné právo 
pacienta na informace o tom, co s ním bu-
dou lékaři dělat, z jakých důvodů a jaká to 
přináší rizika či důsledky. Spíše má na mysli 
obrovskou rozbujelou administrativu, která 
se rozvinula v souvislosti s písemnými infor-
movanými souhlasy pacientů s jednotlivými 
lékařskými výkony, která je opravdu na ně-
kterých pracovištích neuvěřitelná.

V  padesátých letech minulého století 
jakýsi ideolog minulého režimu dokonce 
konstatoval, že lidské tělo nepatří člověku 
samotnému, ale je národním majetkem, tu-
díž pacientovi není celkem nic do toho, co 
s ním stát (všichni lékaři byli tehdy státními 
zaměstnanci) dělá v zájmu jeho zdraví. Když 
se zvídavý pacient někdy ptal v socialistickém 
zdravotnictví na to, jak ho budou léčit, jak to 
bude probíhat, zda je to spojeno s nějakými 
riziky nebo důsledky, často dostával odpověď 
ve stylu „Co bychom vám vykládali, vždyť 
tomu stejně nerozumíte“. Principem byla 
„medicína mlčení“, kdy pacient přicházel, 
lékař nemluvil a konal. Samozřejmě bych 
nerad někomu křivdil, byli jistě lékaři, kteří 
s pacienty velmi dobře a často lépe než nyní 
komunikovali o jejich zdravotním stavu, léčbě 
a o všem, co tato léčba obnáší. Státní systém 
a právní předpisy však umožňovaly i medicínu 

mlčení, pokud byla pro lékaře pohodlnější 
s tím, že pacient stejně ničemu nerozumí, 
tak co bychom mu vykládali. Tato doba je 
nenávratně pryč. 

Pacient má právo vědět,  
ale také právo nevědět

Lékaři jistě potvrdí, že celá řada pacientů 
nemá příliš zájem studovat si podrobně se-
psané informované souhlasy včetně toho, jak 
bude zákrok probíhat, jaké bude mít důsledky, 
jaká jsou možná rizika, zda jsou možné nějaké 
jiné postupy a jak bude probíhat rekonva-
lescence a léčebný režim po zákroku. Mnozí 
předložený papír mlčky podepíší a žádné 
podrobnější informace nechtějí. Zejména 
někteří mladší pacienti však informace žádají 
a sami si je někdy vyhledávají na internetu, 
přičemž jak víme, doktor Google není vždy 
dobrý informátor. Je proto lépe, pokud in-
formace v písemné i ústní podobě obdrží od 
lékaře. 

Pacient má právo vědět, ale má také 
právo nevědět a nebýt informován, pokud 
si to nepřeje. Těžko tedy tvrdit, že budeme 
pacienta poškozovat, pokud mu podle zákona 
podáme stanovené informace, jestliže pa- 
cient informování neodmítl. Na druhé straně 
pacient by měl vědět, že má právo prohlásit, 
že si informace nepřeje, a pak nepodepisovat 
informovaný souhlas, protože je třeba respek-
tovat jeho přání nesdělovat mu informace. 
Pak jen podepíše, že si žádné informace po-
dávat nepřeje. Může též prohlásit, že si přeje, 
aby informace byly podány nějaké jiné osobě, 
například jeho blízkým, a nikoliv přímo jemu. 
Pacient má tedy právo vědět, ale také nevě-
dět. Toto právo, včetně práva pacienta nebýt 
informován, musíme respektovat, nařizuje 
nám to výslovně zákon.

Ostatně příbalové letáky léčivých příprav-
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ků, o kterých se mimo jiné MUDr. Radkin 
Honzák, CSc., také zmiňuje, obsahují někdy 
velmi tvrdé a děsivé informace o možných 
poškozeních zdraví příslušným lékem. Vý-
robce léku přitom rozhodně nechce pacienta 
odradit od jeho užívání, ale je si vědom rizika 
a právních důsledků, pokud by pacienta o ri-
zicích neinformoval. Zda si pacient příbalový 
leták přečte, či nepřečte, je již jeho věc. Stejně 
tak je věcí pacienta, zda si přeje podepsat in-
formovaný souhlas, nebo naopak podepsat, že 
si žádné informace podávat nepřeje.

Rozhovor je nutný vždy, papír 
jen u závažnějších výkonů 

Otázkou je, zda je vždy nutný papír, 
nebo zda stačí rozhovor. Rozhovor je nut-
ný vždy. Papír není nutný vždy. Záleží na 
rozhodnutí poskytovatele zdravotní služby, 
u kterých výkonů bude informovaný sou-
hlas v písemné podobě od pacienta požado-
vat a kde se rozhodne, že postačí informovat 
pacienta ústně. Je pochopitelné, že písemný 
informovaný souhlas budeme asi vyžadovat 
u závažnějších a rizikovějších výkonů, kte-
ré mohou způsobit pacientovi bez zavinění 
lékaře újmu na zdraví nebo i smrt. Pokud 
nevyžadujeme písemný informovaný souhlas, 
je vždy vhodné alespoň zapsat do zdravotnic-
ké dokumentace, že pacient byl informován 
a s výkonem souhlasí. Občanský zákoník od 
roku 2014 (zákon č. 89/2012 Sb.) nově stano-
vil i právo pacienta, pokud by poskytovatel 
zdravotní služby sám nepředložil informo-
vaný souhlas, v písemné formě o písemnou 
formu požádat s tím, že poskytovatel musí 
takové žádosti vyhovět. To se však v praxi 
stává pouze ojediněle.

U soudu je písemný informovaný sou-
hlas důležitým důkazem

Proč jak manažeři nemocnic, tak poskyto-
vatelé zdravotních služeb, ale i jejich právníci 
doporučují informovaný souhlas u závaž-
nějších výkonů mít raději v písemné formě? 
Stojíme-li před soudem a pacient tvrdí, že 
kdyby byl informován o rizicích příslušného 
výkonu, nepodstoupil by ho, a přitom daný 
výkon k záchraně života nutný nebyl, přičemž 
pacient tvrdí, že ústně neobdržel potřebné 
informace, jak má poskytovatel zdravotní 
služby dokázat, že tyto informace pacient 
skutečně obdržel? Žalujícímu pacientovi se 
někdy docela hodí tvrdit, že „kdybych to bý-
val věděl, tak bych sem nechodil“, jak říká 
jeden z aktérů filmu „Knoflíková válka“. Lé-
kař mi nic o rizicích zákroku neřekl, kdyby 
mi to řekl, na zákrok bych nešel. Typický 

příklad může být u diagnostického výkonu 
kolonoskopie, kde v malém počtu případů 
hrozí perforace tlustého střeva, která může 
být způsobena anatomickými poměry i při 
správném postupu. Pokud pacient, u kterého 
tato situace nastala, prohlásí, že kdyby ho 
lékař informoval o tomto riziku, raději by 
na tento diagnostický výkon, který konečně 
absolvovat nemusel, nešel a lékař nemá k dis-
pozici písemný dokument, který „usvědčuje 
pacienta“, že informace obdržel, ocitá se lékař 
v důkazní nouzi. Právníci poskytovatelů 
zdravotních služeb jsou vždy velmi rádi, 
když mohou soudci předložit listinný dů-
kaz – informovaný souhlas podepsaný 
pacientem, ve kterém je uvedeno riziko, 
o němž pacient tvrdí, že o něm nevěděl. 
Pak stačí prokázat, že umí česky a není anal-
fabet, a pro soud je případ z hlediska toho, zda 
bylo zachováno právo pacienta na informa-
ce, jasný. Pokud takový dokument nemáme 
a budeme se odvolávat například na svědectví 
lékařů a zdravotních sestřiček, může se lehce 
stát, že neuneseme tzv. důkazní břemeno, 
protože zaměstnanci různě fluktuují, lékař 
nebo sestra již nemusejí u poskytovatele pra-
covat, advokát protistrany se bude dotěrně 
dotazovat, jak si může svědek pamatovat 
mezi stovkami případů na ten, který se udál 
před několika léty a teď se řeší u soudu apod. 
Pro právníka zastupujícího poskytovatele 
zdravotní služby je tedy informovaný souhlas 
velkou výhodou. Pokud je lékař nařčen, že 
pacientovi potřebné informace neposky-
tl, a kdyby je poskytl, pacient by zákrok 
nepodstoupil, pak písemný informova-
ný souhlas proti tomuto nařčení lékaře 
jednoznačně právně chrání. Nechrání ho 
samozřejmě před odborným pochybením, 
pokud by k němu došlo, ale chrání ho před 
právním pochybením, tedy před nařčením, 
že neposkytl pacientovi informace, na které 
má pacient právo. 

Právem pacienta je rozhovor 
s lékařem. Písemný dokument 
je jen dokladem o rozhovoru

Evropská i česká judikatura i odborná 
literatura klade důraz na to, že primární je 
rozhovor lékaře s pacientem o příslušném 
výkonu, jeho průběhu, důsledcích, rizicích 
a alternativách a písemný dokument je pou-
ze důkazem o rozhovoru lékaře s pacien-
tem. Praxe bývá, bohužel, někdy jiná. Zdra-
votní sestra v čekárně předloží pacientovi 
písemný informovaný souhlas nebo i několik 
písemných informovaných souhlasů s tím, 
aby si je rychle přečetl nebo je třeba ani nečetl 
a podepsal. Lékař pak podepíše v ordinaci, 
že pacienta informoval, v příslušné rubrice 
obsahující prohlášení o tom, který lékař pa-
cientovi informace poskytl a zda pacient měl 
nějaké dotazy, případně že tyto dotazy byly 
zodpovězeny. Přitom k rozhovoru buď vůbec 
nedojde, nebo jde o rozhovor, který trvá půl 
minuty ve stylu „Četl jste to? Rozuměl jste? 
Dobře, tak pojďme na to“. Jeden advokát si dal 
práci a vyhledal bývalé pacienty nemocnice, 
které nechal předvolat k soudu, a ti potvrdili, 
že rozhovor s pacientem a celý proces získání 
informovaného souhlasu pacienta s výkonem 
probíhá právě takto. Sám jsem byl svědkem 
případu, kdy lékař, který v rubrice pro to urče-
né podepsal, že s pacientem hovořil a pacient 
neměl žádné dotazy, na dotaz soudu pak od-
pověděl, že s pacientem ve skutečnosti vůbec 
nehovořil, ale primář mu řekl, aby připravené 
formuláře podepsal, tak to učinil. V judika-
tuře jak evropské, tak české převládá práv-
ní názor, že byť velmi důkladně a přesně 
zpracovaný písemný informovaný souhlas 
podepsaný pacientem je nicotným cárem 
papíru, je-li prokázáno, že ve skutečnosti 
pacient s lékařem vůbec nehovořil a infor-
movaný souhlas podepsal v rychlosti někde 
na chodbě. U některých výkonů je dobrou 
praxí, pokud pacient písemný informovaný 

přijme soukromá klinika Gynclin s.r.o.
GYNEKOLOGA/GYNEKOLOŽKU

• pracovní poměr na plný nebo částečný úvazek • práci v příjemném prostředí kliniky, která disponuje 
moderním přístrojovým vybavením • stabilní tým a podporu zkušených lékařů a sester • vynikající 
dopravní dostupnost kliniky a možnost parkování • 5 týdnů dovolené • jazykový kurz přímo na pracovišti, 
podpora dalšího odborného vzdělávání • spravedlivé a motivující odměňování, spojené s pracovním 
výkonem, přístupu k práci a spokojenosti naší klientely

Nezbytné předpoklady spolupráce
• motivace lékaře pro práci v ambulantním provozu • vhodné i pro lékaře před dosažením základního 
kmene/atestací • zkušenosti s prací s ultrazvukem • empatie a profesionální přístup ke klientele 

Chcete-li se stát součástí našeho týmu prosím, zašlete CV s průvodním dopisem na e-mail gynlink@gynlink.
cz. Pro případný telefonický kontakt volejte 604 440 000. Adresa pracoviště: Gynclin s.r.o., Lovosická 440/40, 
190 00 Praha 9.

Co můžeme nabídnout
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souhlas již několik dnů před výkonem obdrží 
s sebou domů nebo na lůžku v nemocnici, má 
možnost si jej podrobně prostudovat (pokud 
chce) a lékař s ním hovoří o tom, zda textu 
porozuměl, případně mu stručně a výstižně 
vysvětlí obsah jakýmsi úvodním slovem a do-
táže se pacienta, zda má nějaké nejasnosti. 
Postup může být samozřejmě i opačný, že nej-
prve lékař s pacientem hovoří, poté pacient  
tzv. informovaný souhlas čte a podepisuje. 

Nechci zde citovat články Úmluvy o lid-
ských právech a biomedicíně ani paragrafy jak 
občanského zákoníku, tak zákona o zdravot-
ních službách a podmínkách jejich poskyto-
vání o tom, že pacient má právo na informace, 
jaké informace má přesně obdržet a kdo je 
má podat. V německé právní praxi platí, že 
pokud pacient neobdrží prokazatelně infor-
mace o riziku nějakého výkonu a toto rizi-
ko se naplní, aniž se lékař dopustí jakékoliv 
chyby, má pacient plné právo na odškodnění 
a náhradu nemajetkové újmy, jako kdyby byl 
postup lékařů chybný, protože sice výkon 
proběhl odborně správně, ale byla porušena 
práva pacienta na informace. Český Nejvyšší 
soud se neztotožnil s tímto principem a zatím 
uznávaný judikát Nejvyššího soudu ČR k in-
formovanému souhlasu, který přebírají další 
senáty Nejvyššího soudu ČR a byl zveřejněn 
ve sbírce poučných rozhodnutí a stanovisek 
(rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn.: 25 
Cdo 1381/2013, zveřejněné ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. R 81/2015), 
konstatuje velmi správnou a důležitou věc: 
Informace o rizicích lékařského výkonu 
nemůže být bezbřehá! Lékař je povinen 
informovat pacienta o nejzávažnějších 
rizicích a nejčastějších rizicích výkonu, 
který má být proveden. Nemůže ho infor-
movat o všech rizicích. Pacient má právo 

na náhradu nemajetkové újmy ve stejném 
rozsahu, jako kdyby došlo k odborné chybě, 
jen tehdy, pokud se prokáže, že kdyby býval 
obdržel informace, které ale neobdržel, pří-
slušný výkon by nepodstoupil. Nejvyšší soud 
ČR však opakovaně upozorňuje, že pokud toto 
není prokázáno, pacient sice nemá právo na 
stejnou náhradu, jako kdyby výkon byl prove-
den odborně chybně, má však vždy právo na 
satisfakci za zásah do práva na ochranu 
osobnosti, který spočíval v tom, že ne-
obdržel informace, na které měl podle 
zákona právo. Samozřejmě tato satisfakce 
bývá v praxi podstatně nižší než náhrada za 
újmu způsobenou neodborně provedeným 
zákrokem.

Nejčastější problémy
Nejčastějšími problémy v praxi jsou, že 

v písemně zpracovaném informovaném sou-
hlasu chybí nějaká informace o riziku, která 
tam být měla, a toto riziko se naplnilo. Stejně 
tak může být problematické, pokud je dána 
možnost jiné léčby rovněž lege artis, tedy 
alternativy navrhovaného výkonu, a taková 
informace chybí, ač být uvedena měla a pa-
cient měl právo vědět, že může volit i jinou 
variantu léčby a měl právo se svobodně roz-
hodnout pro tu či onu možnost léčby. Jindy 
se stává, že v informovaném souhlasu, který 
je „prefabrikovaným papírem“ bez možnosti 
individualizace potřebných údajů, jsou údaje, 
které neodpovídají reálnému zdravotnímu 
stavu pacienta, byť jsou obecně platné. Na-
příklad pacient, který trpí některými choro-
bami, má při některých výkonech podstatně 
zvýšené riziko než pacient, jenž takovou cho-
robou netrpí. Pokud v těchto případech není 
písemný informovaný souhlas individuali-
zován, pak pacient podepsal vlastně neprav-

divé informace, byl nesprávně a nepravdivě 
informován a jeho případná žaloba a nároky 
budou zpravidla úspěšné.

Větším rizikem je absence písemného 
informovaného nesouhlasu

V  praxi se často setkáváme s  tím, 
že při žalobách o náhradu nemajetkové 
újmy musíme dokazovat, že pacient in-
formace o průběhu, rizicích a důsledcích 
zákroku nebo jiných možnostech léčby 
i jejich výhodách a nevýhodách obdržel, 
přičemž, je-li dobře zpracovaný informo-
vaný souhlas, jde o velmi cenný a důležitý 
důkaz. Na druhé straně nevím o situaci, kdy 
by lékař v souvislosti s nesprávně podanými 
informacemi nebo neprávně sestaveným in-
formovaným souhlasem, případně pokud by 
došlo k absenci písemného informovaného 
souhlasu a pacient jej vůbec nepodepsal, ač 
měl, došlo k trestnímu stíhání lékaře. Větši-
nou tyto případy končí rozhodnutím soudu 
o náhradě škody a nemajetkové újmy pacien-
tovi, přičemž škoda, je-li ve výši do pojistného 
limitu, bývá až na spoluúčast poskytovatele na 
pojistné události hrazena z pojištění posky-
tovatele příslušnou komerční pojišťovnou. 
Proto někdy považuji za důležitější infor-
movaný nesouhlas s lékařským výkonem, 
který je na rozdíl od informovaného sou-
hlasu vždy obligatorně písemný, a pokud 
pacient nesouhlasí s doporučením lékaře 
a navrhovanou léčbou, je vždy povinností 
lékaře upozornit ho na možné důsledky 
tohoto rozhodnutí a nechat si podepsat 
tzv. reverz. Pokud se tak nestalo a došlo 
k úmrtí nebo újmě na zdraví pacienta, končila 
situace v několika případech, které jsou mi 
osobně známy, trestní odpovědností lékaře. 
Tyto případy si dovolím popsat v samostat-
ném článku. 

Hledat lidštější a administrativně 
méně zatěžující přístup je potřebné

Slova MUDr. Radkina Honzáka, CSc., pře-
ce jenom vedou k tomu, abychom zvažovali, 
zda by nebylo možno nějakým vhodnějším, 
méně administrativně náročným a pro 
pacienta lidštějším způsobem podat in-
formace, na které má pacient právo, a mít 
o tom potřebný doklad. Hledejme tedy ces-
ty, jak snížit administrativu pro lékaře a sestry 
a jak lidštěji a jednodušeji předat pacientům 
informace, na které mají nárok. Určitou mož-
nost nastínil již na zmíněné konferenci České 
lékařské komory k informovanému souhlasu 
významný profesor gynekologie a porodnic-
tví, který v současné době zkouší na svém pra-

Region Norrbotten ve Švédsku hledá specialistu / specialistku v oboru radiologie,  nejlépe se zájmem 
o magnetickou rezonanci, ultrazvuk ale i specialisty v oboru mamografie. Očekáváme od vás vysoké 
pracovní nasazení a bezproblémovou spolupráci. 

Naše práce se vždy vyznačuje kreativitou a vysokou mírou inovace. Vzhledem k velkým vzdálenostem 
v našem regionu jsme neustále nuceni vyvíjet nová a moderní rešení, příkladem je virtuální kokpit, 
kdy lze na dálku ovládat MR kamery v okolních nemocnicích.

Pokud si chcete přečíst více 
podronějších informací a případně
si podat nezávaznou žádost o 
zaměstnání, klikněte prosím zde či 
naskenujte QR kód:

Pracujte jako radiolog 
v severním Švédsku
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covišti pilotní projekt trochu jiného podávání 
informací pacientům než klasickými „papíry, 
papíry a zase papíry“. Myšlenka je taková, že 
pacient by byl upozorněn na informace, které 
jsou obsaženy v písemné podobě o příslušném 
výkonu jednak na internetu, jednak pro pa-
cienty, kteří nepoužívají internet nebo si na 
něm nedokážou informace vyhledat, v šanonu 
přímo na zdravotnickém pracovišti. Lékař by 
musel zvážit, zda se daný, předem připravený 
informovaný souhlas skutečně hodí na případ 
pacienta, zda zde nejsou nějaká specifika nebo 
další informace, na které by měl pacienta upo-
zornit. Není-li tomu tak a pacient si přečte po-
třebné informace předem, ať již na internetu, 
nebo v šanonu na příslušném místě přímo ve 
zdravotnickém zařízení, pak by stačil jediný 
doklad, ve kterém pacient písemně prohlásí, 
že si informace přečetl a že jim porozuměl. 
Pochopitelně tento doklad by nenahrazoval 
rozhovor s lékařem, který by pacienta stejně 
informoval o povaze zákroku, jeho důsledcích, 
rizicích a potřebné léčbě, ale již by pacientovi 
nemusel dávat podepisovat velké množství 
informovaných souhlasů k různým výkonům, 
pouze by se dotázal, zda to, co pacient četl, 
je pro něho srozumitelné a zda má, či nemá 
nějaké dotazy. Pacient by pak podepsal jediný 
doklad, který by nahrazoval všechny infor-
mované souhlasy. Vždyť na daném pracovišti 
prý před běžným výkonem podepisuje třeba 
i devět informovaných souhlasů (mnohdy aniž 

je čte), které pak „zaplevelují“ zdravotnickou 
dokumentaci a potřebné údaje o zdravotním 
stavu pacienta a jeho léčbě. Pochopitelně že 
proti tomuto způsobu zjednodušení informo-
vaných souhlasů a administrativní úlevě pro 
zdravotníky, ale i pro pacienta, který si v klidu 
informace přečte a nemusí podepisovat něko-
lik dokumentů, jsou ze strany právníků určité 
námitky, které osobně docela chápu. Přece 
jen je pro právníka nemocnice jednodušší vy-
táhnout ze spisu informovaný souhlas a uká-
zat ho soudci s podpisem pacienta s tím, že 
v jeho obsahu je uvedeno riziko, k němuž došlo, 
a podpis pacienta je pod textem, ve kterém je 
riziko uvedeno. Je otázkou, zda stejný efekt by 
nastal, pokud by se soudu prokazovalo, že pa-
cient podepsal, že si něco přečetl na webových 
stránkách nebo v šanonu ve zdravotnickém 
zařízení a že tomu porozuměl, a musel by se 
stahovat z webových stránek nebo ze šano-
nu příslušný text, který pacient potvrzoval, 
že viděl a četl. Možné by to jistě bylo, ale pro 
právní zastupování poskytovatelů zdravotních 
služeb by to nebylo tak jednoduché, jako je-li 
k dispozici jasný, konkrétní doklad s podpisem 
pacienta. Přesto se domnívám, že i tato cesta 
by byla možná a stála by za to, pokud by vý-
znamně snížila administrativu a zjednodušila 
proces získávání informovaných souhlasů od 
pacientů, přičemž všechny zákonné povinnosti 
by dodrženy byly. Možná bychom mohli hledat 
i další jiné cesty, jak proces informovaných 

souhlasů administrativně zjednodušit. „Socia-
listické zjednodušení“, jak se někdy provádělo 
před rokem 1990, kdy pacient podepsal, že ho 
lékař o všem potřebném informoval a on se 
vším souhlasí, aniž je prokázáno, o čem byl 
pacient informován a s čím souhlasil, by ovšem 
dnes naprosto neobstálo.

Na otázku, zda informovaný souhlas 
lékaře chrání před nařčením, že pacienta 
neinformoval, odpovídám jednoznačně, 
že ANO! Na otázku, zda informovaný souhlas 
je naplněním práva pacienta předem vědět, 
jaký výkon bude prováděn, jak bude probíhat, 
jaká jsou rizika, zda jsou jiné možnosti a zda 
je pacient oprávněn tyto informace získat 
předtím, než vysloví souhlas, odpovídám 
rovněž jednoznačně ANO! Na otázku, zda 
pacient není povinen informace slyšet a číst 
a zda může prohlásit, že si podání informací 
nepřeje, odpovídám rovněž ANO!

Především sami lékaři se pohybují v pro-
středí, kdy často administrativně klopotným 
způsobem získávají od pacientů informované 
souhlasy a možná spíše oni než právníci by 
mohli navrhnout způsob, jak administrativu 
v této souvislosti zjednodušit. První podnět 
zde již je, možná přijdou i další. Pro zdra-
votníky méně náročný administrativní 
postup a pro pacienty lidštější přístup 
by měl být cílem.

JUDr. Jan Mach, advokát 

ředitel právní kanceláře České lékařské komory

Region Norrbotten ve Švédsku hledá specialistu / specialistku v oboru radiologie,  nejlépe se zájmem 
o magnetickou rezonanci, ultrazvuk ale i specialisty v oboru mamografie. Očekáváme od vás vysoké 
pracovní nasazení a bezproblémovou spolupráci. 

Naše práce se vždy vyznačuje kreativitou a vysokou mírou inovace. Vzhledem k velkým vzdálenostem 
v našem regionu jsme neustále nuceni vyvíjet nová a moderní rešení, příkladem je virtuální kokpit, 
kdy lze na dálku ovládat MR kamery v okolních nemocnicích.

Pokud si chcete přečíst více 
podronějších informací a případně
si podat nezávaznou žádost o 
zaměstnání, klikněte prosím zde či 
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Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, uložil právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou 
původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady 
v zařízení, kde tento odpad vzniká, přičemž tuto povinnost jsou zdravotnická zařízení povinna splnit do 
dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy nejpozději do 31. 12. 2022. Pokyny pro nakládání 
s odpady mají být součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví (návrh i změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 
podle ustanovení § 15 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Pro úplnost je nutno uvést, 
že změnou provozního řádu se rozumí i jeho jakýkoliv dodatek. 

Zákon o odpadech: končí přechodné období 
pro zpracování pokynů pro nakládání  
s odpady ze zdravotní péče v zařízení,  
kde tento odpad vzniká

Z tohoto důvodu je možno dokument se 
zpracovanými pokyny pro nakládání s odpady 
předložit příslušnému orgánu ochrany veřejné-
ho zdraví (příslušné krajské hygienické stanici) 
ke schválení formou dodatku a není potřeba 
předkládat celý provozní řád. Tento postup se 
dle vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví 
vztahuje na provozní řády, které byly schváleny 
v nedávné době. 

K výše uvedenému odkazujeme na přílohu 
č. 48 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech na-
kládání s odpady, v platném znění která stanoví 
Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady 
ze zdravotnictví a veterinární péče:

1. Pokyny pro nakládání s odpady ze zdra-
votnických zařízení a jim podobných zaříze-
ní musejí obsahovat postupy pro nakládání 
s odpady s důrazem na řízení rizik, a to pro 
celé zdravotnické zařízení i pro jeho jednotlivá 
pracoviště. To znamená zejména pokyny pro 
správné provádění odděleného soustřeďování 
odpadů a jejich zabezpečení od místa jejich 
vzniku až po jejich předání do zařízení určeného 
pro nakládání s odpady.

2. Pokyny pro nakládání s odpady z veteri-
nární péče musejí obsahovat jednotlivé postupy 
pro nakládání s odpady s důrazem na řízení 
rizik, a to pro celé zařízení k poskytování ve-
terinární léčebné a diagnostické činnosti i pro 
jeho jednotlivá pracoviště. To znamená zejména 
pokyny pro správné provádění odděleného sou-
střeďování odpadů a jejich zabezpečení od místa 
jejich vzniku až po jejich předání do zařízení 
určeného pro nakládání s odpady.

3. Rozsah pokynů závisí na velikosti 
zdravotnického nebo veterinárního zaří-
zení, rozsahu poskytování zdravotní nebo 
veterinární péče a množství produkovaného 
odpadu.

Pokyny obsahují alespoň:
a) identifikační údaje původce odpadů; ale-

spoň adresa, telefonické číslo, jméno a příjmení 
osoby jednající za původce odpadu, identifi-
kační číslo,

b) adresu příslušného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností a adresu příslušného 
krajského úřadu,

c) významná telefonní čísla, například Ha-
sičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná 
služba, ČIŽP, orgány ochrany veřejného zdraví, 
ústavní hygienik,

d) seznam odpadů (katalogové číslo, ná-
zev a kategorie), pro které je pokyn určen, 
a podrobnější specifikace těchto odpadů,

e) organizační zajištění nakládání s odpady, 
osoby zodpovědné za nakládání s odpady včetně 
telefonního čísla,

f ) způsob soustřeďování odpadů v místě 
jejich vzniku, místa určená pro soustřeďování 
odpadů a pokyny pro soustřeďování odpadů 
v areálu původce,

g) způsob nakládání s tekutými odpady,
h) značení obalů, nádob a kontejnerů,
k) pokyny pro přesun odpadů v rámci areálu 

původce mezi soustřeďovacími místy,
l) opatření pro případ havárie, například 

postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů,
m) podmínky pro dekontaminaci odpadů,
n) název, adresa a IČZ zařízení, do kte-

rého jsou odpady předávány a identifikační 
údaje provozovatele tohoto zařízení,

o) způsob zajištění bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci s odpady, alespoň pra-
covní pomůcky, první pomoc při poranění,

p) způsob školení zaměstnanců,
q) identifikační listy nebezpečných odpadů,
r) grafické symboly nebezpečných vlast-

ností odpadů.

Uvedené přechodné období se vztahuje i na 
případy, kdy je zdravotní péče poskytovaná ve 
vlastním sociálním prostředí pacienta. V těchto 
případech je poskytovatel zdravotních služeb 
povinen písemně poučit pacienta o způsobu 
nakládání s odpadem ze zdravotní péče a o jeho 
bezpečném uložení tak, aby nedošlo k ohrožení 
jeho zdraví, veřejného zdraví a poškození život-
ního prostředí, a pacient je povinen s odpadem 
naložit v souladu s tímto poučením. O poučení 
učiní poskytovatel zdravotních služeb záznam 
do zdravotnické dokumentace. Tento záznam 
podepíše zdravotnický pracovník, který ho pro-
vedl, a pacient nebo osoba, jež o pacienta pečuje. 
Původcem odpadu ze zdravotní péče v přípa-
dě zdravotní péče poskytované ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta je poskytovatel 
zdravotních služeb. 

Bližší informace lze nalézt na webových 
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stránkách krajských hygienických stanic, 
 jejichž seznam, včetně kontaktů, je pře- 
hledně dostupný například na webu MZ ČR 
(www.mzcr.cz/krajske-hygienicke-stanice). 
V některých případech jsou k dispozici vzory 
dodatku k provoznímu řádu, které postačí 
dle pokynů doplnit. Pokud nelze vzor poky-
nů pro nakládání s odpady ze zdravotní péče 
dohledat na webu krajské hygienické stanice, 
do jejíž územní působnosti zdravotnické zaří-

zení spadá, lze tento vzor stáhnout například  
z webu Hygienické stanice hl. města Prahy 
(www.hygpraha.cz/dokumenty-ke-stazeni).

Pro úplnost je nutno uvést, že s nesplně-
ním této povinnosti spojuje zákon o odpadech 
i nemalou sankci v podobě pokuty, kterou lze 
poskytovateli zdravotních služeb uložit po mar-
ném uplynutí přechodného období, tj. od 1. 1. 
2023. Podle ust. § 118 odst. 2 písm. a) zákona 
o odpadech se právnická nebo podnikající fyzická 

osoba jako původce odpadu ze zdravotní nebo ve-
terinární péče dopustí přestupku tím, že v rozporu 
s § 89 odst. 1 nezpracuje pokyny pro nakládání 
s odpady ze zdravotní péče v zařízení, kde tento 
odpad vzniká. Za tento přestupek lze poskyto-
vateli zdravotních služeb jako původci odpadu 
uložit pokutu až do výše deseti milionů korun. 

V případě, kdy je zdravotní péče poskyto-
vána ve vlastním sociálním prostředí pacienta 
a poskytovatel zdravotních služeb nepoučí pa-
cienta o způsobu nakládání s odpady, lze mu 
uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

V  této souvislosti Česká lékařská komo-
ra jménem prezidenta MUDr. Milana Kubka 
vznesla k příslušným orgánům ochrany veřejného 
zdraví dotaz, zda se tato povinnost vztahuje i na 
zdravotnická zařízení, která mají letitě „odpa-
dové hospodářství“ zajištěno pomocí externích 
kvalifikovaných firem, zpravidla v rámci nájmu 
nebytových prostor – ordinace, přičemž tyto služ-
by pro jednotlivé ordinace zajišťuje pronajímatel 
(např. poliklinika). V době uzávěrky tohoto čísla 
nebyla odpověď známa. O případném stanovis-
ku správního orgánu vás budeme informovat 
prostřednictvím webu komory (www.lkcr.cz), 
e-mailu a také v následujících číslech časopisu 
Tempus medicorum.

Mgr. Daniel Valášek, právní kancelář ČLK

Výběrové řízení

Přednosta Interní kliniky  
Pardubické nemocnice

Generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
a děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vyhlašují 
výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

Požadavky na uchazeče:
n  vysokoškolské vzdělání lékařského směru
n  specializovaná způsobilost v oborech vztahujících se  

k interním oborům
n  vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
n  vědecko-pedagogická činnost (doc, prof.) v dotčeném  

oboru, případně již zahájené habilitační řízení v oboru
n  praxe minimálně 8 let v interních oborech, z toho 3 roky 

v řídící funkci
n  pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
n  publikační aktivita
n  bezúhonnost
n  organizační, komunikační a řídící schopnosti

Termín doručení přihlášek s požadovanými přílohami je do 
17.10. 2022 do 15.00 hodin. 

Bližší informace na https://www.nempk.cz/kariera  
nebo u Kláry Sotonové (specialista náboru) 601 212 986, 

klara.sotonova@nempk.cz

Rehabilitační ústav Kladruby nabízí zajímavou  
a perspektivní práci lékařům se zájmem  

o ucelenou rehabilitaci

REHABILITAČNÍ ÚSTAV 
KLADRUBY
KLADRUBY 30   
257 62   KLADRUBY U VLAŠIMI

n  Jsme státní příspěvková organizace 
(na cca 50 km D1) - akreditované zaří-
zení pro specializační vzdělávání RFM. 
Skutečný počet lékařů u nás překra-
čuje povinné personální zabezpečení 
stanovené vyhláškou 99/2012 Sb. 

n  Nabízíme možnost podílet se na 
rozvoji a  směřování rehabilitace 
v ČR, na mezinárodní spoluprácipři 
zavádění nejnovějších léčebných 
přístrojů a technologií.

n  Možnost aktivní nebo pasivní účas-
ti na tuzemských i  zahraničních 
odborných konferencích a stážích.

n  Možný profesní i karierní růst.
n  Plat dle praxe, pouze denní smě-

ny na lůžkovém oddělení + cca  
4 služby za měsíc. Plat je hrazen 
i po dobu předatestačních stáží. 

n  Práce je možná i  na částečný 
úvazek (při rodičovské dovolené, 
studiu,..). Není vyžadována práce 
v  ambulanci. Kvalifikační dohoda 
není požadována. Řádná dovolená 
5 týdnů. Možno dohodnout před-
nástupní stáž.

n  Dostupnost do 35 min z  Prahy-
-Opatov.

Nástup dle dohody.
Možnost služebního bytu nebo ubytování, stravování v areálu,  MŠ v areálu. 
Program zaměstnaneckých benefitů  (příspěvky na penzijní připojištění nebo 
na dovolenou, stravování, využití bazénu, fitness a další). 
Kontakt:  sekretariát ředitele  317881554, náměstkyně pro  
léčebně preventivní péči 317881310, oddělení PaM 317881201
E-mail: marie.kulakovska@rehabilitace.cz sekretariát@
rehabilitace.cz, pam@rehabilitace.cz 
              

http://www.lkcr.cz
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Vy se ptáte, právník odpovídá
Vedení zdravotnické dokumentace 
výhradně v elektronické podobě

Rád bych se dotázal, zda a případně 
za jakých podmínek mohu jako soukro-
mý ambulantní poskytovatel zdravotních 
služeb vést zdravotnickou dokumenta-
ci výhradně v elektronické podobě, bez 
nutnosti duplicitně záznamy tisknout, 
podepisovat a zakládat je v listinné po-
době. Kartotéka v mé ordinaci přestává 
prostorově i kapacitně stačit a dostal jsem 
informaci od svých kolegů, že je možné 
přejít jen na elektronickou podobu do-
kumentace. Je tomu skutečně tak a jaké 
musím splnit podmínky?

Zákon skutečně umožňuje vést zdravot-
nickou dokumentaci ve výhradní elektro-
nické podobě, základní podmínkou je, aby 
každý záznam v dokumentaci byl podepsán 
uznávaným elektronickým podpisem lékaře, 
což už by v dnešní době e-receptů, jejichž je 
elektronický podpis také nezbytnou součástí, 
nemusel být, na rozdíl od dřívějška, takový 
problém. Další podmínky určuje jednak § 55 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
v platném znění (viz níže) to jsou podmínky vý-
hradně technického charakteru, jednak k tomu 
ještě nějaké ideové zásady dodává Závazné 
stanovisko ČLK č. 1/2009, které bez problémů 
dohledáte na webových stránkách ČLK.

§ 55
Zdravotnickou dokumentaci lze vést pouze 

v elektronické podobě za splnění těchto pod-
mínek:

a) technické prostředky použité k uložení 
záznamů v elektronické podobě zaručují, že 
údaje v provedených záznamech nelze doda-
tečně modifikovat; technickými prostředky jsou 
organizačně-technická opatření, informační 
systémy, technické zařízení a vybrané pracovní 
postupy,

b) informační systém, ve kterém je vedena 
zdravotnická dokumentace v elektronické po-
době, eviduje seznam identifikátorů záznamů 
v elektronické dokumentaci pacientů vedené 
poskytovatelem a umožňuje jeho poskytování 
dálkovým přístupem,

c) bezpečnostní kopie datových souborů 
jsou prováděny nejméně jednou za pracovní 
den,

d) před uplynutím doby životnosti zápisu 
na technickém nosiči dat je zajištěn přenos na 
jiný technický nosič dat,

e) uložení kopií pro dlouhodobé uchování 
musí být provedeno způsobem znemožňujícím 
provádět do těchto kopií dodatečné zásahy; 
tyto kopie jsou vytvářeny nejméně jednou za 
kalendářní rok,

f ) při uchovávání kopií pro dlouhodobé 
uchování na technickém nosiči dat je zajištěn 
přístup k těmto údajům pouze oprávněným 
osobám a je zajištěna jejich čitelnost nejmé-
ně po dobu, která je stanovena pro uchování 
zdravotnické dokumentace,

g) dokumenty v listinné podobě, které jsou 
součástí zdravotnické dokumentace a které 
vyžadují podpis osoby, jež není zdravotnickým 
pracovníkem nebo jiným odborným pracov-
níkem, musejí být převedeny do elektronické 
podoby a v této podobě doplněny doložkou 
potvrzující převedení podepsanou uznáva-
ným elektronickým podpisem osoby, která 
převod provedla; dokument v listinné podobě 
se uchová,

h) výstupy ze zdravotnické dokumentace 
lze převést do listinné podoby autorizovanou 
konverzí dokumentů,

i) informační systém, ve kterém je vedena 
zdravotnická dokumentace, musí umožňovat 
vytvoření speciální kopie uložené zdravotnické 
dokumentace ve formátu čitelném a zpracova-
telném i v jiném informačním systému.

Doporučuji tedy konzultovat s odborní-
kem v oblasti IT, zda by váš systém, ve kterém 
v počítači dokumentaci vedete, dokázal tyto 
technické podmínky splňovat. Pokud ano 
a zároveň máte dle předpokladu k dispozi-
ci elektronický podpis, je možné přikročit 
k vedení dokumentace pouze v elektronické 
formě, bez nutnosti duplicitně uchovávat 
tytéž záznamy v listinné podobě.

Přítomnost zdravotní sestry 
u ambulantního poskytovatele

Jsem soukromý ambulantní lékař a nedáv-
no jsem vyhověl své zdravotní sestře, která mě 
z osobních a rodinných důvodů požádala o uza-
vření dohody o ukončení pracovního poměru. 
Momentální situace na trhu práce v mém re-
gionu je však taková, že zdravotních sester je 
výrazný nedostatek, a tím pádem se mi dosud 
nepovedlo sehnat novou. Můj dotaz zní, zda mám 
vůbec povinnost zaměstnat ve své ambulanci 
zdravotní sestru, jestliže bych došel k závěru, 
že práci, kterou vykonávala ta dosavadní, jsem 
schopen vykonat i obsáhnout i já sám.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 99/2012 Sb., o po-
žadavcích na minimální personální zajištění 
zdravotních služeb, v platném znění, stanoví 
podmínku přítomnosti zdravotní sestry či 
zdravotnické asistentky u ambulantního lé-
kaře, jen pokud je poskytována ošetřovatelská 
péče. To interpretujeme tak, že jsou-li posky-
továny a vykazovány zdravotním pojišťovnám 
sesterské výkony dle seznamu zdravotních 
výkonů (např. návštěva sestry v sociálním 
prostředí pacienta apod.), zdravotní sestra 
být přítomna musí. Jestliže není poskytována 
zmíněná ošetřovatelská péče, nutnou pod-
mínkou sestra není a přítomna být nemusí – 
soukromý ambulantní lékař je oprávněn sám 
rozhodnout, zda zdravotní sestru potřebuje, 
zda ji zaměstná a případně v jakém úvazku. 
V praxi se v drtivé většině případů setkáváme 
s druhou uvedenou situací. Analogicky se 
totéž týká zdravotnické asistentky.

Souhlas pěstouna s poskytnutím 
zdravotních služeb 
nezletilému pacientovi

Obracím se na vás s prosbou o radu 
ohledně souhlasu s nepovinným očko-
váním (případně jinou péčí, která není 
neodkladnou či akutní) u dětí, které ne-
jsou v péči rodičů, ale pěstounů. Má tento 
„náhradní rodič“ právo udělit souhlas  
s takovým výkonem a případně za jakých 
podmínek?

Situaci řeší ustanovení § 42 písm. b) zá-
kona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
v platném znění kde je uvedeno, že jde-li o po-
skytnutí zdravotních služeb se souhlasem 
zákonného zástupce, jestliže hrozí nebezpečí 
z prodlení a nelze bez zbytečného odkladu 
získat vyjádření zákonného zástupce, právo 
udělit souhlas náleží též pěstounovi nebo jiné 
pečující osobě.

Z  toho vyplývá, že tam, kde je možné 
získat souhlas zákonného zástupce s nepo-
vinným očkováním (zákonný zástupce je do-
stupný a znáte na něj kontakt) a zatím nehrozí 
nebezpečí z prodlení (např. nejpozdější mož-
ný věk či doba aplikace vakcíny), pokusíte se 
souhlas zákonného zástupce získat. Tam, kde 
to možné není a nebezpečí z prodlení již hrozí, 
souhlas vám může udělit pěstoun.

Zpracoval:
Mgr. Bc. Miloš Máca, právník-specialista 

právní kancelář ČLK
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Právní kancelář ČLK téměř pravidelně připomíná čtenářům časopisu Tempus 
medicorum obezřetnost při projednávání různých telefonických nabídek, 
jejichž obsahem je zpravidla zveřejňování informací v různých katalozích či 
na webových stránkách, nebo poskytování konkrétních služeb.

Vynalézavost katalogových  
firem nepolevuje

V poslední době se na nás ob-
racejí lékaři, kteří obdrželi faktu-
ru za zveřejnění informací o své 
lékařské praxi v  informačním 
katalogu, přičemž žádnou služ-
bu si neobjednali a nemají o ni 
zájem. Faktura má formát běžné-
ho účetního dokladu s dovětkem 
uvedeným v zápatí dokumentu, 
který informuje o tom, že úhra-
dou faktury vzniká smluvní vztah 
na dobu určitou s automatickou 
prolongací. Věnujte tedy prosím 
pozornost všem dokladům, abys-
te předešli případným komplika-
cím či finančním ztrátám. 

Rovněž platí již výše zmíně-
ná obezřetnost při telefonické 
komunikaci, kdy se telefonní 
operátor snaží získat váš souhlas 
s nabízenou službou, a uzavřít tak 
smlouvu prostřednictvím komu-
nikace na dálku. 

Taktéž alespoň okrajově 
zmiňujeme velké množství ne-
vyžádané e-mailové komunikace 
(ačkoliv je často k nerozeznání 
od legitimních společností, např. 

bank), která může obsahovat 
nebezpečné viry či jiné elektro-
nické prostředky mající za cíl 
získat vaše citlivá data. V pří-
padě nevyžádaných mailů je 
nutno pečlivě zvážit, zda otevřít 
přiložený odkaz nebo přílohu, 
neboť tento krok může spustit 
instalaci nežádoucího softwaru, 
který zaznamenává vaši činnost 
a  odesílá citlivé údaje, včetně 
přístupových hesel například 
do internetového bankovnictví. 
Pokud e-mail obsahuje obráz-
ky nebo třeba speciální fonty, 
začnou se stahovat ze serveru 
odesílatele.

Jak tedy postupovat?
V případě telefonické nabíd-

ky doporučujeme aktivně hovor 
ukončit, co nejméně s nabízejí-
cím komunikovat, a to s vědo-
mím, že hovor je monitorován 
a používán jako důkaz o uzavření 
smluvního vztahu. Vždy mějte 
na paměti, že případné plnění 
zákonných povinností a strašení 

pokutami je snahou vás přesvěd-
čit k uzavření smluvního vztahu. 
Nejste-li si jisti, zda v konkrét-
ním případě máte, či nemáte 
nějakou povinnost plnit a zda 
je potřeba nějaký smluvní vztah 
v této souvislosti uzavřít, obraťte 
se na právní kancelář ČLK.

V  případě nevyžádaných 
faktur či jiných dokumentů, je-
jichž cílem je uzavření smluvní-
ho vztahu, lze doporučit pouze 
obezřetnost při jejich zpracová-
ní. Na nevyžádanou poštu není 
třeba nijak reagovat. V případě, 
že si nejste jistí, jak postupovat, 
opět máte možnost kontaktovat 
právní kancelář ČLK.

V  případě nevyžádaných 
e-mailů je důležité mít přede-
vším aktivní a  aktualizovaný 
antivirový program, používat 
antispamový systém, ideálně 
mít správce PC a při práci s tě-
mito e-maily důsledně rozli-
šovat známého či neznámého 
adresáta, soustředit se na ob-
sah a neznámé e-maily, přílohy 
či odkazy vůbec neotevírat. Po 
otevření speciálně sestaveného 
e-mailu totiž může okamžitě do-
cházet k odeslání vaší IP adresy, 
typu zařízení, verze operační-
ho systému, lokality a  dalších 
informací. Během chvíle si tak 
útočník připraví podklady pro 
sofistikovanější útok i přesto, že 
e-mail následně smažete, neboť 
samotným otevřením e-mailu 
se zpravidla načtou obrázky či 
speciální fonty a skripty, jejichž 
prostřednictvím útočník získá 
bez vědomí uživatele požado-
vané informace. 

Mgr. Daniel Valášek, MBA

právní kancelář ČLK

 

Nemocnice 
Rychnov  
nad Kněžnou

Požadujeme:
• Odbornou způsobilost 
•  Certifikát o absolvování 

základního kmene
• Specializovanou způsobilost 
• Trestní bezúhonnost

Nabízíme:
•  Nástupní mzda pro lékaře se 

specializovanou způsobilostí 
minimálně 70 000 Kč měsíčně

•  Nástupní mzda pro lékaře po 
základním kmeni 55 000 Kč 
měsíčně

•  Nástupní mzda absolventa  
od 47 000 Kč měsíčně

•  Stabilizační odměnu poskytu-
jeme při setrvání v pracovním 
poměru minimálně 24měsíců 
při úvazku 1,0

•  Nástup možný ihned,  
popř. dle dohody

•  Pracovní poměr na dobu 
neurčitou

•  Pomoc se zajištěním ubytování
•  Příspěvek na ubytování/ 

/dopravu 3500 Kč měsíčně/ 
/24 měsíců (pro nově  
ubytované zaměstnance 
s trvalým pobytem mimo 
Královéhradecký kraj)

•  Příspěvek na penzijní připojiš-
tění a životní pojištění 

•  Úhrada členského příspěvku 
České lékařské komory  
při úvazku 0,5

•  Příspěvek na stravování  
ve vlastní jídelně 

•  Zajištěná podpora vzdělávání 
a profesního rozvoje

V případě zájmu 
kontaktujte: 
Mgr. Renata Boukalová
Vedoucí odboru personálního 
řízení a mezd,  
tel.: 720 298 787
e-mail:  
boukalova.renata@nemocnicerk.cz

Přijme  
do pracovního  

poměru

LÉKAŘE
v oboru Anesteziologie 
a intenzivní medicína
stabilizační odměna  

až 500 000 Kč
a

v oboru Gynekologie 
a porodnictví

stabilizační odměna  
až 500 000 Kč
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TEMPUS
MEDICORUM NAPSALI JSTE

Rozloučení s MUDr. Vlastou Čapkovou

Hledají se absolventi LF UK  
Hradec Králové z roku 1971 

V pátek 22. července 2022 jsme se v děčínském evangelickém kostele rozloučili se vzácným člověkem, 
MUDr. Vlastou Čapkovou, která zemřela 13. 7. 2022.

MUDr. Vlasta Čapková se narodila  
29. 1. 1947 v Mariánských Lázních. V roce 
1970 vystudovala FVL v Plzni a nejprve na-
stoupila do Stodské nemocnice. V roce 1975 
na dětské odd. nemocnice v Děčíně, vedené 
prim. Kuchlerem, jako sekundární lékařka. 
Zde se starala o akutní i chronické pacienty 
a získávala zkušenosti několik let. V roce 1979 
složila atestaci z dětského lékařství a začala 
pracovat jako praktická dětská lékařka. V roce 
1993 si založila soukromou ordinaci v Děčíně 
6, Želenicích.

O své pacienty se starala vždy svědomitě 
a s vysokou erudicí. Měla výbornou schopnost 
promluvit si s dětmi i jejich rodiči a navrh-
nout správný léčebný postup. Léčila prakticky 
dvě generace pacientů a byla velmi oblíbená 
a respektovaná.

Svou praxi předala v roce 2013 kolegyni 
MUDr. Kleinové, ale jedenkrát týdně ordi-
novala až do své nemoci. Pro kolegy lékaře 
byla uznávanou a důvěryhodnou odborni-
cí, dvakrát byla zvolena do představenstva 

Okresního sdružení ČLK v Děčíně, kde jsme 
si vždy cenili jejích názorů a rádi jsme se s ní 
setkávali. Měla jemný smysl pro humor.

Vlasta Čapková ráda studovala odbor-
nou literaturu, přednášky, články z dět-
ského lékařství i příbuzných oborů. Hodně 
četla beletrii, literaturu faktu a historické 
knihy. Sledovala zajímavé filmy, seriály. 
Věnovala se rekreačnímu sportu, vášnivě 
ráda řídila auto.

Počátkem tohoto roku vážně onemoc-
něla. Svou diagnózu přijala s noblesou. Pro 
každého pacienta je velmi těžké přijmout své 
onemocnění a zvolit si léčbu, ale pro zdra-
votníka, který již mnohokrát doprovázel své 
pacienty s těžkým onemocněním, je to mno-
hem těžší. Lékař ví do detailů, co ho čeká, jaký 
bude průběh, jaké bude mít potíže a bolesti, 
jaké bude užívat léky a jak těžký bude konec. 
Vlasta Čapková si vybrala paliativní léčbu 
a s pomocí rodiny a mobilního paliativního 
týmu z České Kamenice svůj život dokonala.

Vlasto Čapková, budeš nám všem velmi 
chybět.

Čest její památce!
MUDr. Alena Sellnerová

Vážené kolegyně, vážení kolegové z promočního 
ročníku 1971 LK Hradec Králové, rádi bychom v pro-
sinci 2022 uspořádali tzv. zlatou promoci po 50, 
respektive 51 letech. Podařilo se nám shromáždit 
téměř všechny kontakty (u žijících) a všechny úda-
je (o zemřelých), kromě těchto lékařů. Problém je 
hlavně v tom, že u absolventek máme většinou jejich 
původní, dívčí jména. 

Chybí nám tito kolegyně a kolegové:
Prosím ozvěte se na jeden z těchto mailů: maly@

fnhk.cz nebo sulcovera@seznam.cz.
Prof. MUDr. J. Malý, CSc.

Hanáková Anna,  MUDr.

Jäckelová Irena,  MUDr.

Jelínková Olga,  MUDr.

Matějková Jana,  MUDr.

Pikousová Ivanka, MUDr.

Pokorná Ľuba,  MUDr.

Řiháková Zdeňka,  MUDr.

Sedláčková Zdena,  MUDr.

Řiháková Zdeňka,  MUDr.

Sedláčková Zdena,  MUDr.

Švandelíková Helena,  MUDr.

Samková Marie,  MUDr.

Denk Karel,  MUDr.

Fremuth Jindřich,  MUDr.

mailto:maly@fnhk.cz
mailto:maly@fnhk.cz
mailto:sulcovera@seznam.cz
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CARA PLASMA S.R.O.
PŘIJME LÉKAŘE,  
VRCHNÍ SESTRU A SESTRY
Pro stávající i nová dárcovská centra v městech: Praha, Kolín, 
Ml. Boleslav, Pelhřimov, Uherský Brod. ■ Nabízíme: různé 
úvazky, bonusy a odměny, stravenky, sick days, občerstvení  
a férové jednání. ■ Více info: Mgr. M.Hegerová, tel. 602 579 183...

OBEC MODLETICE
PRONÁJEM LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍ
Obec Modletice nabízí k pronájmu v nově zrekonstruovaném  
a zkolaudovaném lékařském domě prostory pro výkon sou-
kromé praxe praktického lékaře pro dospělé a praktického 
lékaře pro děti a dorost. K pronájmu nabízíme 2 ordinace...

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S
 HLEDÁME PRIMÁŘE  
KARDIOLOGICKÉHO, 
PATOLOGICKO-ANATOMICKÉHO  
A INTERNÍHO ODDĚLENÍ
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje vý-
běrová řízení na pozice primářů kardiologického 
oddělení, patologicko-anatomického oddělení, in-
terního oddělení. ■ Požadujeme: specializovanou...

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S.
HLEDÁME PRIMÁŘE  
TRAUMATOLOGICKÉHO  
A HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍHO 
ODDĚLENÍ A NA ODDĚLENÍ URGENTNÍHO 
PŘÍJMU
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje pravi-
delná výběrová řízení na pozice primářů traumato-
logického oddělení, hematologicko-transfuzního 
oddělení a oddělení urgentního příjmu...

DOMOV PRO SENIORY CHODOV
PŘIJME PRAKTICKÉHO  
LÉKAŘE NA ČÁSTEČNÝ  
ÚVAZEK
Domov pro seniory Chodov přijme praktického lékaře na 1-2 
dny v týdnu.  Příjemné pracovní prostředí v moderní ambulanci, 
vhodné i pro lékaře v důchodu. ■ Kontakt: tel.: 773 808 815...

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK
HLEDÁ LÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
Psychiatrická léčebna Šternberk přijme lékaře psychiatra, 
internistu i lékaře absolventa zájmem o psychiatrii.  ■ Po-
žadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způsobilost 
vítána (příp. ukončený kmen) ■ Nabízíme: motivační platové...

NEMOCNICE PELHŘIMOV, P.O.
PŘIJME  
NEUROLOGA
Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, přijme 
lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie. 
■ Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení, náborový pří-
spěvek 500 000,- Kč, městský byt, prostor pro pracovní a osobní...

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S.
PŘIJMOU  
LÉKAŘE/LÉKAŘKY
Pro pracovnělékařské služby (zaměstnanci lázní). Do lázeň-
ského provozu (klienti komplexní a příspěvkové lázeňské 
péče) ■ Nabízíme: možnost i na částečný úvazek, náborový 
příspěvek, služební byt, pracovní dobu 37,5 h/týdne, 25 dnů...

PS OFFICE S.R.O.
PLICNÍ LÉKAŘ DO AMBULANCE
■ Mzda: 85 000 – 90 000 Kč/měsíc, Pracoviště: Praha 8
■ Více na: cv@psprace.cz, 720 166 480

Jsme tu pro Vás již 10 let

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S., PRAHA 9 
PŘIJME LÉKAŘE - DIABETOLOGA
Přijmeme do prac. poměru na kratší úv. lékaře se specializ. způ-
sob. v oboru: DIABETOLOGIE. Nástup ihned či dle dohody. Prac. 
doba pokud možno v Po a Út. Vhodné i pro důchodce (věk není 
rozhodující). ■ Nabízíme: Přátelský kolektiv. Podpora...

..........................................................
GLOBAL ASSISTANCE A.S.
LÉKAŘ S ČJ A AJ PRO KOORDINACI  
CESTOVNÍ/ZDRAVOTNÍ ASISTENCE
Posuzování léčby klientů a komunikace se zdrav. zařízeními 
v zahraničí, případně repatriace. Úvazek, mzda a nástup doho-
dou. Kanceláře v Praze, možnost HO po zaškolení. 
■ Bližší informace na hr@1220.cz.

..........................................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE NA ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE, ORL, REHABILITACE, TRANSFUZNÍ A HEMA-
TOLOGICKÉ, ARO, GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ. 
■ Nabízíme moderní pracoviště a špičkové přístroje, rodinnou 
atmosféru, podporu vzdělávání a rozvoje, NEPOŽADUJEME...

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ NEUROLOGIE. Možno i krat-
ší úvazek či dohoda. Min. kmen podmínkou. Moderní a špič-
kově vybavené ambulance! ■ Nabízíme nadstandardní...

..........................................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE 
NA ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RADIOLOGIE, DĚTSKÉ ODDĚLE-
NÍ. Minimálně základní kmen podmínkou. Práce na DPČ. 
Nadstandardní finanční ohodnocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz. ■ Kontakt: 317 756 554...
..........................................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE  
DO SPÁNKOVÉ LABORATOŘE
Podmínkou specializace ORL, pneumologie, kardiologie, neu-
rologie, psychiatrie se zájem o spánkovou medicínu. Možno 
na zkrácený úvazek či DPČ. ■ Nabízíme rozvoj a vzdělání ve 
spánkové medicíně, nadšený a přátelský kolektiv...

..........................................................
EUROPE INSTITUTE  
OF TELEMEDICINE S.R.O.
POZICE PRAKTICKÝ  
LÉKAŘ DO ZAVEDENÉ ORDINACE
■ Místo: Masarykova 176/1, Lysá nad Labem
Do ordinace s dlouholetou tradicí, hledáme praktického lékaře
■ Mzda – 80 000 – plný úvazek, nástup možný ihned, odměny, 
služební byt a další benefity. Možný i částečný úvazek, mini-
mum však 0,5. Kvalifikační dohodu nedáváme
■ Ordinace praktického lékaře: otevřená od pondělí 
do pátku během dne; moderně vybavená a  v příje- 
mném prostředí; dobrá 
dostupnost autobusem, 
v případě příjezdu autem 
– parkování v blízkosti or-
dinace; lékárna v bezpro-
střední blízkosti; kmen 2000 
pacientů; naše společnost... 

CELÉ ZNĚNÍ INZERÁTŮ + DALŠÍ PRACOVNÍ NABÍDKY 
A ZAJÍMAVÉ INFORMACE NAJDETE NA 

WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI. CZ

POLIKLINIKA BORY SPOL. S R.O.
HLEDÁME VŠEOBECNÉHO  
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
Poliklinika Bory spol. s.r.o. přijme všeobecného praktického 
lékaře pro dospělé na HPP na plný nebo částečný úvazek. 
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná 
způsobilost vítána (příp. ukončený kmen). Pracoviště má...

MASARYKOVA NEMOCNICE  
V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE NA PLICNÍ ODDĚLENÍ:
Absolventy vysokých škol; Cizince s aprobační zkouškou; Léka-
ře po interním kmeni; Atestované lékaře v oboru pneumologie; 
Doposud pracující lékaře v jiném interním oboru. ■ Nabízí-
me: nadstandardní platové podmínky; náborový příspěvek až  
200 000 Kč; flexibilní úvazek (0,1 – 1,0);  oddělení se statutem... 

..........................................................
NEMOCNICE BŘECLAV, P.O.
HLEDÁME VEDOUCÍHO LÉKAŘE/LÉKAŘKU 
NA JIP DĚTSKÉHO ODD.
Ředitel Nemocnice Břeclav, p.o., vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce: VEDOUCÍ LÉKAŘ/LÉKAŘKA JIP DĚTSKÉHO 
ODD. ■ Kvalifikační požadavky: specializace v příslušném 
oboru podle zákona č. 95/2004 Sb.; licence ČLK pro výkon fun- 
kce vedoucího lékaře nebo prokázání předpokladů pro její zís-
kání dle pravidel ČLK; organizační a řídící schopnosti; ...

..........................................................
NEMOCNICE BŘECLAV, P.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE/ 
LÉKAŘKU NA UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Nemocnice Břeclav, p.o. přijme: LÉKAŘE/LÉKAŘKU PRO UROLO-
GICKÉHO ODDĚLENÍ. ■ Požadujeme: odbornou způsobilost, 
specializovaná způsobilost vítána (příp. ukončený kmen); vhod-
né i pro absolventy. ■ Nabízíme: náborový příspěvek; jistotu 
stabilního zaměstnání; příjemné pracovní prostředí v akredito-
vaném zdravotnickém zařízení; vysoký potenciál odborného...

Poskytujeme rehabilitační a ošetřovatelskou péči dětským i dospělým  
pacientům, s kapacitou 505 lůžek jsme jedním z největších rehabilitačních 
zařízení v ČR. Máme akreditaci I. typu v oboru RFM a certifikát kvality SAK.

Nabízíme:
•  plat až 75 000 Kč (absolvent 44 000 Kč), náborový příspěvek  

až 150 000 Kč
•  byt o rozloze 105 m2 po rekonstrukci, s vlastní zahradou 800 m2

•  8-mi hodinovou pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku
•  vhodné i pro absolventy (neuzavíráme kvalifikační dohody)

Požadujeme: 
•  odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004
•  vhodné pro lékaře s atestací v mnoha oborech (interna, neurologie, 

pediatrie, geriatrie apod.), vzdělání v oboru RFM umožníme

Více informací na www.hamzova-lecebna.cz/kariera, 
tel. 736 736 030 (náměstek ZP MUDr. Klapalová), 
734 750 540 (personální oddělení).

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé přijme

LÉKAŘE (i absolventy)

Nemocnice Hořovice přijme LÉKAŘE (m/ž)
absolventa / s kmenem / s atestací v oboru CHIRURGIE

komplexní postgraduální vzdělávání
nové a plně vybavené zaměstnanecké byty prémiové kvality
nejkvalitnější zdravotní péči pro vás i vaše nejbližší
fi remní svozovou dopravu k cestování do zaměstnání
mateřskou školku v areálu nemocnice a mnoho dalšího

Nabízíme:

+420 720 072 960        personalni@akesoholding.cz         nemocnice-horovice.cz

Jste připraveni na další kariérní krok? Staňte se:

Vrchní lékař pro gastroenterologii 
(m/ž) na naší Akademické fakultní nemocnici v Landshut-Achdorfu

Požadujeme:
▪	 angažovaný	specialista	(m/ž)	v	oboru	 
	 vnitřní	lékařství	s	ukončenou	atestací	 
	 nebo	s	pokročilým	stavem	vzdělání	pro	 
	 obor	gastroenterologie

Chcete	ovládat	všechny	endoskopické	techniky?	Máme	dlouholeté	zkušenosti	s	en-
doskopickým	vzděláváním.	Ucházejte	se	o	pozici	na	Lékařské	klinice	II	v	nemocnici	
Landshut-Achdorf	a	staňte	se	součástí	našeho	angažovaného,	dynamického	týmu	
s	univerzitními	standardy.	Zaměřením	naší	kliniky	je	intervenční	endoskopie:	prová-
díme	ERCP,	cholangioskopii,	PTCDs,	Zenker	split,	EUS	hepatogastrostomii	a	ESD.
Angažujeme	se	jako	akademická	fakultní	nemocnice	ve	vzdělávání	studentů.	Léta	
se	držíme	na	předním	místě	v	„PJ	rankingu“.	Se	stejnou	radostí	školíme	naše	
asistenty	a	každoročně	nabízíme	sonografické	kurzy	ERCP	a	DEGUM	(Německá	
společnost	pro	ultrazvuk	v	medicíně).	Vedoucí	je	trenér	endosonografie	DEGUM	
úrovně	II	a	má	oprávnění	ke	školení	DDG	(Německá	diabetologická	společnost).	
Naše	klinika	je	certifikována	DDG,	součástí	střevního	centra	a	onkologické	sítě.

Prosím zasílejte Vaše žádosti na:
KRANKENHAUS Landshut-Achdorf
Medizinische	Klinik	II		|		Chefarzt	Prof.	Dr.	med.	Bruno	Neu
Achdorfer	Weg	3,	D-84036	Landshut
Tel:	0049	871	/	404	-	2776		|		E-Mail:	bruno.neu@lakumed.de
Informace	k	GDPR:	www.lakumed.de/beruf-karriere/stellenangebote/Infos	zum	Datenschutz

▪	 dobrá	znalost	diagnostické	 
 a terapeutické endoskopie
▪	 účast	na	pohotovostní	službě	 
	 oddělení

Nabízíme Vám:
▪ platové ohodnocení dle „TV-Ärzte/VKA“, 
	 penzijní	připojištění	(kompletně	financova-
	 né	zaměstnavatelem)
▪	 vzdělávání	v	rámci	všech	endoskopických
	 technik	(např.	ESD,	endosonografická	
	 drenáž,	PTCD)
▪	 plochá	hierarchie	a	příjemná	pracovní	
	 atmosféra	v	kooperativním	týmu
▪	 high-end	vybavení	v	endoskopii		
	 a	sonografii
▪	 podpora	od	podpůrného	zdravotního	
	 personálu,	služeb	pro	odběr	krve	aj.	
▪	 stálé	další	vzdělávání

▪	 vynikající	meziooborová	spoluprá- 
	 ce	v	oblasti	radiologie	a	viscerální	 
 chirurgií
▪	 na	budoucnost	orientovaná		 
 a ekonomicky zdravá nezisková  
	 nemocniční	společnost
▪	 podpora	při	organizaci	péče	o	děti	 
	 v	místě	zaměstnání,	velká	nabíd- 
	 ka	středních	/	dalších	škol	v	okolí
▪	 atraktivní	místo	k	životu,	30	minut	 
	 od	letiště	v	Mnichově,	v	největším 
	 městě	Dolního	Bavorska	a	jednom 
	 z	nejkrásnějších	měst	v	Německu

Asistenční lékaři (m/ž)
 pro kliniky v nemocnici Landshut-Achdorf

Nabízíme Vám:
▪ platové ohodnocení dle „TV-Ärzte/VKA“, 
	 penzijní	připojištění	(kompletně	financova-
	 né	zaměstnavatelem)
▪ kolegiální pracovní atmosféra  
	 v	angažovaném	týmu
▪	 možnost	zkráceného	úvazku
▪	 stálé	další	vzdělávání
▪	 vzdělávání	pro	všeobecné	lékařství	 
	 a	vnitřní	lékařství	aj.	napříč	obory	 
	 a	odděleními,	možné	dodatečné	vzdělání	 
 pro kardiologii, gastroenterologii,  
 pneumologii, intenzivní medicínu,  
 paliativní medicínu, geriatrii
▪	 člen	Landshutského	vzdělávacího	 
	 sdružení	pro	všeobecné	lékařství
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Nemocnice	Landshut-Achdorf	a	Vilsbiburg	patří	kromě	Schlossklinik,	Schloss	Reha	
Rottenburg	a	hospice	LAKUMED	klinik	k	největšímu	poskytovateli	lékařských	
služeb	v	regionu	s	více	než	1.850	zaměstnanci	a	630	lůžky.	Hledáme:

Zaměření	klinik	je:	kardiologie,	gastroenterologie,	interní	intenzivní	medicína,	
endokrinologie	/	diabetologie,	pneumologie,	spánková	laboratoř,	paliativní	medicína	
a	interní	všeobecné	lékařství.	Kliniky	mají	certifikaci	DKG	(Německá	onkologi-
cká	společnost)	pro	intervenční	kardiologii	(koronární	i	strukturální),	invazivní	
elektrofyziologii,	certifikaci	DEGUM	(Německá	společnost	pro	ultrazvuk	v	medicíně)	
pro	endosonografii	a	certifikaci	DDG	(Německá	diabetologická	společnost)	pro	
diabetologii.	Kompletní	možnost	atestací:	specialista	v	oblasti	vnitřního	lékařství,	
kardiologie,	všeobecné	lékařství,	paliativní	medicína,	30	měsíců	gastroenterologie,	
18	měsíců	pneumologie,	18	měsíců	oprávnění	dalšího	vzdělávání	v	intenzivní	
medicíně.

Prosím zasílejte Vaše žádosti v případě zájmu 
o atestaci gastroenterologie a interní medicína na:
KRANKENHAUS Landshut-Achdorf
Medizinische	Klinik	II		|		Chefarzt	Prof.	Dr.	med.	Bruno	Neu
Achdorfer	Weg	3,	D-84036	Landshut
Tel:	0049	871	/	404	-	1870		|		E-Mail:	bruno.neu@lakumed.de
Informace	k	GDPR:	www.lakumed.de/beruf-karriere/stellenangebote/Infos	zum	Datenschutz

▪	 výborná	mezioborová	spolupráce
▪	 podpora	od	podpůrného	zdravot- 
	 ního	personálu,	služeb	pro	odběr	 
	 krve	aj.	
▪	 na	budoucnost	orientovaná	 
 a ekonomicky zdravá nezisková  
	 nemocniční	společnost
▪	 podpora	při	organizaci	péče	 
	 o	děti	v	místě	zaměstnání
▪	 atraktivní	místo	k	životu,	30	minut	 
	 od	letiště	v	Mnichově,	v	největším	 
	 městě	Dolního	Bavorska	a	jednom 
	 z	nejkrásnějších	měst	v	Německu
▪	 hodně	příležitostí	pro	trávení	 
	 volného	času	a	možnost	všech	 
	 středních	/	dalších	škol	v	místě
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Oddělení vzdělávání ČLK
Dům lékařů, Drahobejlova 27,  
190 00 Praha 9
tel.: 234 760 711, 234 760 710
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz,  
seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kur-
zům na www.vzdelavanilekaru.cz,  
www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK
Podrobné informace týkající se 
organizace a průběhu kurzu obdrží 
přihlášení účastníci e-mailem. 
Kurzy budou průběžně  
aktualizovány podle aktuální 
epidemiologické situace.
Obvyklý začátek víkendových 
kurzů: 9.00 hod.
Vzdělávací akce ČLK jsou pořádány 
v souladu se stavovským  
předpisem ČLK 16.

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

53/22 Univerzita medicínského práva ČLK 
XI. ročník 2022–2023
Podrobné informace: www.vzdelavanilekaru.cz
Akce je akreditována na portálu www.vzdelavanilekaru.
cz pod číslem 106516. 
Účastnický poplatek je 5000 Kč pro člena ČLK a 15 000 Kč 
pro nečlena komory. 
Tematické workshopy
O programu:
Představení a úvod do mindfulness prostřednictvím be-
nefitů, které mindfulness nabízí těm, kdo jej praktikují. 
Postupně se budeme věnovat: 
1) redukci stresu (proběhl 13. 9. 2022)
2) soustředění pozornosti 
3) zvládání náročných situací
4) všímavé komunikaci s lidmi
Workshopy jsou vhodné pro nováčky v tématu, případně 
pro všechny, kdo si chtějí mindfulness připomenout a vy-
užít vedená cvičení pro vědomé zastavení v rychlých dnech. 
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Max. počet osob ve skupině: 20
Účastnický poplatek: 400 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: Ing. Marcela Roflíková

Je možné se přihlašovat na jednotlivé workshopy, 
účast na všech 4 není nutná.

60/22 Jak se lépe soustředit – ONLINE 
Datum: středa 5. 10. 2022, 18.00–20.15 hod.

61/22 Jak být k sobě v náročných situacích laskaví –  
ONLINE 
Datum: pondělí 7. 11. 2022, 18.00–20.15 hod.

62/22 Jak vylepšit vztahy s lidmi – komunikovat vší-
mavě – ONLINE 
Datum: úterý 6. 12. 2022, 18.00–20.15 hod.
64/22 MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction –  
program snižování stresu založený na všímavosti) 
ONLINE
Praktický osmitýdenní program zaměřený na zklidnění 
mysli, redukci stresu a větší spokojenost v životě.
Datum zahájení: od 27. 9. do 15.11., vždy od 17.30 do 19.45 
hod.
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: za každou lekci 3 kredity, účastníci obdrží 
souhrnný doklad
Účastnický poplatek: 3000 Kč
Lektorka: Ing. Marcela Roflíková MBA, s praxí v ČR ve 
vedení tohoto programu od roku 2015
Český mindfulness institut
Součástí výcviku je víkendové setkání: 
sobota 5. 11. 2022 od 8.00 do 12.00 hod. – počet kreditů: 5
• Nutná účast po celou dobu lekce, s kamerou a mikrofonem. 
• Možná tolerance dvou zmeškaných lekcí, aby mohly být 

za účast přiděleny kredity
Podrobnosti na www.lkcr.cz
Pro přihlášené účastníky osmitýdennního programu je při-
praveno nulté setkání 20. 9. 2022 od 17.30 do 18.30 hod.
Program nultého setkání
Jeho cílem je především:

• Představení vzdělávací formy
• Více o organizaci programu a nárocích na tzv. domácí 

praxi, tj. to, čemu se budete po dobu osmi týdnů věnovat 
v čase mezi jednotlivými setkáními (30–45 min. denně)

• Ověření si technické kvality spojení, funkčnosti kamery 
a mikrofonu

• Základní informace k ovládání platformy zoom, včetně 
práce v malých skupinách

• Doporučení pro zajištění podporujících podmínek pro 
absolvování programu

• Možnost klást otázky a získat na ně odpovědi, abyste 
do programu vstupovali bez případných pochybností či 
nejasností

Upozorňujeme, že od zahájení programu na prvním setkání 
již není možné řešit případné technické problémy. 

75/22 Nefrologické minimum pro praxi
Určeno především pro praktické lékaře, internisty, zdra-
votní odborníky jiných oborů
Datum: 24. 9. 2022, 9–15.00 hod.
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Vyšetření funkce ledvin
• Akutní poškození a selhání ledvin
prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.
• Glomerulonefritidy
• Hereditární nefropatie
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Tubulointersticiální nefritidy, urolitiáza
• Dialýza a transplantace ledviny

65/22 Řídit, nebo vést – je, nebo není to totéž? –  
ONLINE 
Datum: 24. 9. 2022
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Ani ve zdravotnictví nestačí k manažerskému úspěchu 
jen odborné kvality. Program je věnován komplexnímu 
pohledu na management a leadership v kontextu zdra-
votnictví a systematicky prochází všechny kompetence 
lékařů ve vedoucí pozici. Seminář je určen všem lékařům 
ve vedoucích pozicích, kteří již manažerské zkušenosti mají, 
i těm, kteří jako manažeři pracují relativně krátkou dobu 
nebo se na takovou pozici chystají.

92/22 Nádech a výdech aneb dýchání v kapse
Datum: neděle 25. 9. 2022
Místo: IQ pohybové centrum, Nádražní 740/56, 150 00 
Praha 5 – Smíchov
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor:  Mgr. Daniel Müller 
Koordinátor: MUDr. Marcela Křížová
Kurz pohybového specialisty Mgr. Daniela Müllera za-
hrnuje jak teoretické základy, tak konkrétní praktické 
rady a cvičení užitečné pro správně provedené dýchání 
v profesním i soukromém životě z hlediska pohybového 
aparátu. Kurz se zabývá mj. správným metodickým uvol-
něním všech souvisejících částí těla, na kterých je dechový 
stereotyp založen. 
Je samozřejmě doplněn praktickými ukázkami, které jsou 
zaměřeny na otevření hrudního koše a obnovu správné 
dechové vlny, ukázkami nesprávných pohybových stereo-
typů s návrhem řešení jak pro dítě, tak i dospělého jedince. 
Součástí kurzu je i doporučení vhodných pomůcek pro 
domácí cvičení. Doporučujeme vzít si přezůvky a cvičební 
úbor s sebou.

78/22 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 6. 10. 2022
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 novorozen-
ce na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení 
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

76/22 Nejčastější oční problémy v ordinaci dětského 
lékaře. Je preventivní péče o kvalitu vidění během 
jeho vývoje nutná? Jak na to? 
Datum: 8. 10. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 4 hodin
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Anna Zobanová
Kurz se zaměřením na každodenní praxi dětského lékaře 
zahrnuje celou problematiku dětské oftalmologie (kon-
junktivitidy, slzné cesty, alergie atd.). Zabývat se bude 
rovněž refrakčními vadami, dispenzarizací a metodami 
časné diagnostiky zrakových vad. Součástí kurzu bude také 
možnost diskutovat oftalmologické problémy pacientů 
z vlastní praxe.

66/22 Edukace pacienta, informovaný souhlas a sdě-
lování nepříjemných zpráv – ONLINE 
Datum: 15. 10. 2022
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant. MUDr. Marcela Křížová
Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová
V první části čtyřhodinového semináře si definujeme, co 
je obsahem edukace, k čemu edukace slouží, jak by měla 
probíhat a co k ní všechno potřebujeme, aby byla účinná 
a  smysluplná a  nevyvolávala pochybnosti, odpor nebo 
nechuť pacienta. Na příkladech z praxe si rozebereme, co 
funguje a proč a čemu je lépe se při této činnosti vyhnout. 
Ve druhé části, která se bude týkat informovaného souhlasu, 
si povíme o tom, jaké jsou důvody této procedury a stručně 
se dotkneme i zákonů a vyhlášek, které tuto problematiku 
řeší. Jaké jsou nejběžnější chyby, kterých se při získávání 
informovaného souhlasu dopouštíme a co s tím? Třetí částí 
je sdělování negativních zpráv. Zde si vysvětlíme, jaké ko-
munikační postupy volit, na co být připraveni a jak zařídit, 
aby dopad informace nebyl devastující. Jak poskytnout 
útěchu a ponechat naději. Sdělování nepříznivých výsledků 
vyšetření, nálezů, prognózy i vedlejších účinků léčby – to 
jsou velice neoblíbená témata, ale při práci s pacienty (ani 
v rodinném či pracovním kontextu obecně) se jim nelze 
vyhnout, proto se budu těšit i na vaše dotazy z praxe, na 
něž bude prostor na konci semináře.

67/22 Epilepsie
Datum: 15. 10. 2022 
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Jana Zárubová, Poliklinika Bu-
dějovická, Praha 4
• Co by měl každý lékař vědět o epilepsii
• Péče o lidi s epilepsií z pohledu praktického lékaře
• Systém neurologické péče o lidi s epilepsií a novinky léčby
• Co nabízí EpiStop, z. s.

68/22 Neklidný noční spánek
Datum: 22. 10. 2022 
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Simona Dostálová, Neurologická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Přednášející: 
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.
MUDr. Jiří Nepožitek

69/22 Zajímavosti ze světa dětské výživy – ONLINE 
Datum: 22. 10. 2022
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Kristýna Zárubová
MUDr. Kristýna Zárubová
• Oligosacharidy mateřského mléka – proč nás tak zajímají? 
MUDr. Kateřina Pospíšilová 
• Vitamíny a jejich význam pro vývoj dítěte 
MUDr. Dana Mošnová

• Specifika výživy u dětských pacientů s onkologickým 
onemocněním 

MUDr. Iva Burianová
• Enterální výživa středně a lehce nedonošených dětí

83/22 Ozbrojený útočník ve zdravotnickém zařízení
Datum: 22. 10. 2022
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: Mgr. Michal Barda
Max. počet lidí ve skupině: 20 
Kurz je primárně určen pro lékaře a členy pomáhajících 
profesí. Rozebrány budou základní charakteristiky ozbro-
jeného útoku („aktivního střelce“ i útoku chladnými zbra-
němi), nástroje prevence a řešení situace podle metodiky 
uteč / schovej se / bojuj. Součástí je také výukový blok první 
pomoci a několik modelových situací.

93/22 Lopatka, paže a ruka – náš dokonalý pracovní 
nástroj 
Datum: 22. 10. 2022
Místo: Místo konání: IQ pohybové centrum, Nádražní 
740/56, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Délka: 5 hodin 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor:  Mgr. Daniel Müller 
Koordinátor: MUDr. Marcela Křížová
Kurz pohybového specialisty Mgr. Daniela Müllera zahr-
nuje jak teoretické základy, tak konkrétní praktické rady 
a cvičení, užitečné pro správné návyky nejen pletence horní 
končetiny, ale i paže a ruky samotné jak v profesním, tak 
i soukromém životě z hlediska pohybového aparátu. Kurz se 
zabývá mj. správným metodickým uvolněním začínajícím 
od lopatky a konče samotnou rukou spolu s dokonalou ak-
tivací všech svalových struktur myofasciálního řetězení 
horní končetiny.
Kurz je samozřejmě doplněn praktickými ukázkami, které 
jsou zaměřeny na otevření ramenního kloubu, aktivity 
svalů a dalších měkkých tkání na paži jako takové, správné 
uvolnění karpálního tunelu. Součástí kurzu je i doporučení 
vhodných pomůcek pro domácí cvičení. Doporučujeme vzít 
si přezůvky a cvičební úbor s sebou.

70/22 Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit také ostatní 
– ONLINE
Datum: 5. 11. 2022
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Ing. Zuzana Hekelová
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Zamyšlení nad významem sebeřízení pro úspěch každého 
manažera v kontextu zdravotnictví. Program obsahuje 
řízenou diskusi účastníků a také testy a cvičení, které 
pomohou k lepšímu poznání sebe sama. Pozornost bude 
věnována návaznosti sebeřízení na úspěšné řízení jednot-
livců i týmů. Účastníci si také ujasní, jak vzniká neformální 
autorita vedoucího. 

80/22 Genetické choroby – od diagnostiky k terapii
Datum: 5. 11. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
MUDr. Antonín Šípek junior, Ph.D. Ústav biologie a lékař-
ské genetiky, 1. LF UK a VFN

79/22 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 24. 11. 2022
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 novorozen-
ce na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení 
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

http://www.vzdelavanilekaru.cz
http://www.lkcr.cz
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26. ZÁŘÍ 2022
Přednáškový večer Chirurgické kliniky 2. LF UK 
a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA.
Koordinátor: prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA.
Předsedající: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Stolz A.: Chirurgie a moderní technologie
Tornikidis J.: Karcinom prsu u mužů
Pazdírek F.: Robotická pravostranná hemikolektomie
Miletin J.: Spolupráce v oblasti plastické chirurgie v rámci 
FN Motol
Bavor P.: Thyreoiditidy a indikace k chirurgické intervenci
Diskuse: 30 min.

3. ŘÍJNA 2022
Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kli-
niky 1. LF UK a FNB
Přednosta: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

SKŘIVANŮV VEČER
Koordinátor: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Koliba, P.: Laparoskopická operativa v moderní době (15 min.) 
Zikán, M.: Lékařské mise v programu MEDEVAC (Senegal, 
Ghana, Gruzie) (15 min.)
Pojarová, M.: Kazuistiky z dětské gynekologie (10 min.) 
Velíková, V., Ivanová, A.: Centrum porodní asistence  
(10 min.)
Hubka, P.: Urogynekologie – moderní trendy i africké 
podmínky (15 min.)
Diskuse: 30 min.

10. ŘÍJNA 2022
Přednáškový večer Ústavu lékařské biochemie a la-
boratorní diagnostiky
Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

HOŘEJŠÍHO VEČER
Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda
Posová, H., Kopřivová, H., Mikulová, V.: Sledování odpově-
di na vakcinaci proti SARS-CoV-2 u imunosuprimovaných 
pacientů (15 min.)
Kovářová Kudrnová Z.: Trombofilní a tromboembolické 
stavy v graviditě (15 min.)
Lhotská, H., Vidláková, D., Svobodová, K., Aghová, T., 
Lizcová, L., Zemanová, Z.: Metoda tekuté biopsie v dia-
gnostice mozkových nádorů (15 min.)
Adámková, V., Lahoda Brodská, H.: Ranná infekce – umí-
me to odlišit? – z pohledu klinické biochemie a z pohledu 
klinické mikrobiologie (15 min.)

Kleibl, Z.: Genetická architektura dědičných nádorů v ČR 
(15 min.)
Diskuse: 30 min.

17. ŘÍJNA 2022
Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM
Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

WEBERŮV VEČER
Strukturální intervence – kam se posouvají indikace
Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc, FESC
Předsedající: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Tauchenová, L.: Nové guidelines pro léčbu chlopenních 
vad (12 min.)
Pořízka, V.: MitraClip a TriClip (12 min.)
Kotrč, M.: Transkatetrová implantace mitrální chlopně 
(12 min.)
Želízko, M.: TAVI a specifické situace (12 min.)
Janek, B.: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (12 min.)
Diskuse: 30 min.

24. ŘÍJNA 2022
Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

ŠIKLŮV VEČER
Problematika onemocnění covid-19
Koordinátor: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Ctibir Povýšil, DrSc. 
Dundr, P.: Úvod
Bui, Q. H.: Statistická data zemřelých na covid-19 ve VFN 
v období 2020–2022
Šafanda, A.: Patologie plic v souvislosti s onemocněním 
covid-19
Flídrová, M.: Mimoplicní komplikace u covidu-19 – multi-
systémová choroba?
Vejdová, R.: Patologické změny placenty v souvislost s one-
mocněním covid-19
Diskuse: 15 min.

31. ŘÍJNA 2022
Přednáškový večer Urologické kliniky 1. LF UK  
a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MHA

HRADCŮV VEČER
Andrologie
Koordinátor: prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, 
FECSM, MBA
Předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Kočvara, R.: Úskalí adolescentní varikokély – J. Duckett 
Lecture (15 min.)
Drlík, M.: Kvalita spermatu u adolescentů s varikokélou 
(15 min.)
Fiala, V.: Kryptorchismus, aktuální pohled (15 min.)
Novák, J.: Covid z pohledu androloga (15 min.)
Zámečník, L.: Výzkumný projekt: Sledování parametrů 
plodnosti a stavu testikulární tkáně u pacientů s tumo-
rem varlete v závislosti na jejich terapii (AZV NU20-03-
00309) (15 min.)
Diskuse: 25 min.

7. LISTOPADU 2022
Přednáškový večer Psychiatrické kliniky 1. LF UK 
a VFN
Přednosta: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

VONDRÁČKŮV VEČER
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Anders, M.: Psychofarmaka v medicíně – data NRHZS 2021
Buday, J.: Představení neurostimulačního centra Psychiat-
rické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Podgorná, G.: Elektrokonvulze a jejich stigma
Demjanenko, M., Fišarová, Z., Kitzlerová, E., Anders, M.: 
Propojení ambulantních krizových služeb s  urgentním 
příjmem VFN v Praze
Diskuse: 30 min.

14. LISTOPADU 2022
Přednáškový večer II. chirurgické kliniky kardiovas-
kulární chirurgie 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

DIVIŠŮV VEČER
Současné možnosti kardiochirurgie a cévní chirurgie
Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Předsedající: MUDr. Jan Bříza
Lindner, J.: Úvod
Kardiochrurgie miniinvazivní:
Prskavec, T.: Miniinvazivní koronární chirurgie
Špunda, R.:  Miniinvazivní chirurgie mitrální a trikuspi-
dální chlopně
Hlubocký, J.: Miniinvazivní operace aortální chlopně
Grus, T.: Hybridní výkony v kardiochirurgii
Cévní chirurgie – infekční komplikace a jejich řešení:
Lainková, R.: Náhrada infikovaného bypassu alografem
Svobodová, A.: Řešení infekce nativního i protetického ar-
teriovenózního zkratu
Diskuse: 30 min.

21. LISTOPADU 2022
Přednáškový večer UK k 17. listopadu
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., prorektor UK: „Kvalita 
a excelence na Univerzitě Karlově, výzvy a příle-
žitosti“
Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

28. LISTOPADU 2022
Přednáškový večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

EISELTŮV VEČER
Hematologie pohledem Ph.D. studentů
Koordinátor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda
Trněný, M.: Úvod
Minařík, L’. et al.: Rezistence na azacytidin u  myelo-
dysplastického syndromu  
Vodička, P. et al.: Terapie difúzního velkobuněčného 
lymfomu v relapsu
Karolová, J. et al.: Klonální vývoj u lymfomu z plášťo-
vých buněk 
Kovaříková, P. et al.: Význam antiangiogenní terapie u lym-
fomu z plášťových buněk
Dlouhá, L. et al.: Mikrobiom a lymfomy

5. PROSINCE 2022

THOMAYEROVA PŘEDNÁŠKA 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.: „Quo vadis labora-
torní medicína?“
Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

14. PROSINCE 2022

Slavnostní večer k 160. výročí založení SČL v Praze
Místo a čas konání: Karolinum, Vlastenecký sál, 17.00 
hodin

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Září–prosinec 2022 17.00 hodin Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31

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

Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro 
studenty 1. LF UK Praha.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.        
vědecký sekretář  
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. 
předseda

71/22 Dětská gastroenterologie – ONLINE 
Datum: 26. 11. 2022
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Kristýna Zárubová
Lektorky: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Kateřina 
Pospíšilová
MUDr. Kristýna Zárubová
• Pankreatitidy v dětském věku 
• GERD – jak to je s refluxním onemocněním? 
MUDr. Kateřina Pospíšilová 
• Akutní stavy v dětské gastroenterologii
• Zajímavé kazuistiky z praxe 

72/22 Gynekologie-porodnictví pro negynekology – 
doporučení pro praxi
Datum: 26. 11. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: prim. MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., LL.M, 
MHA
ÚPMD, Podolské nábřeží 157, 140 00 Praha 4
MUDr. Adéla Tefr Faridová
MUDr. Zuzana Michalcová
prim. MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., LL.M., MHA
• Těhotná v ordinaci negynekologa
• Senologické obtíže a jejich řešení
• Zobrazovací a další vyšetřovací metody u těhotné
• Porod mimo porodnici – jak se zachovat

84/22 Prevence násilí a sebeobrana pro lékaře
Datum: 26. 11. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9

Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Přednášející: Mgr. Michal Barda – psycholog
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Kapacita: max. 14 osob ve skupině
Kurz je určen pro lékaře a členy pomáhajících profesí. Po 
absolvování kurzu by měl být účastník schopen rozpoznat 
nebezpečné konfliktní situace, předcházet jejich eskalaci 
a v případě fyzického napadení se ubránit. Zároveň účast-
níci získají povědomí o relevantních právních předpisech 
a o dalším řešení konfliktní situace po skončení bezpro-
středního ohrožení.

94/22 Léčba závislosti na tabáku
Datum: sobota 26. 11. 2022 od 9.00 hod.
Délka: 8 hodin
Kredity: 6
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 Praha 9
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. 
Alexandra Pánková, PhD., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., 
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF 
UK a VFN v Praze
PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D., Farmakologický ústav 1. 
LF UK a VFN

CÍLE KURZU
Pochopení širokých klinických souvislostí kouření se zamě-
řením na některé specifické obory. Lepší pochopení rizik 
spojených s kouřením a benefitu abstinence pro pacienty 
obecně i ve vybraných skupinách či oblastech medicíny. 
Princip a účinnost psychobehaviorální intervence i farma-
koterapie. Příležitost procvičit si dovednosti plánování léčby 
během prezentace kazuistik (hraní rolí).

ZÁKLADNÍ POJMY
• Tabákové/nikotinové výrobky 
• Epidemiologie závislosti na tabáku/nikotinu jako mo-

tivace přestat kouřit 
• Komplexní kontrola tabáku
• Léčba závislosti na tabáku založená na důkazech
• Diagnostika závislosti na tabáku/nikotinu
• Psychobehaviorální intervence
• Farmakoterapie
• Na důkazech založené publikace – jak je číst, jak se hod-

notí úspěšnost léčby
Poslední cca 2 hodiny budou věnovány praktickému ná-
cviku odpovědí a reakcí na nejčastější otázky pacientů 
– interaktivní forma (tedy i v případě distančního konání 
je třeba přítomnosti všech v daném čase).

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Cílovou skupinou jsou všichni kliničtí pracovníci, tj. lé-
kaři libovolných klinických specializací (onkologové, 
psychiatři, praktičtí lékaři, pneumologové, internisté).

73/22 Aktuality z posudkové medicíny sociálního 
zabezpečení
Datum: 3. 12. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
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, vedou-
cí oddělení lékařské posudkové služby okresní správy 
sociálního zabezpečení, přednáší posudkové lékařství 
v Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské 
fakulty UK v Plzni

Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově medi-
cínskými kritérii posuzování zdravotního stavu v ne-
mocenském a důchodovém pojištění a v nepojistných 
systémech sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, 
příspěvek na zvláštní pomůcku). Posluchači získají 
aktuální poznatky o součinnosti lékařské posudkové 
služby a ošetřujících lékařů. Kurz je obohacen o živé 
kazuistické případy.

74/22 I malá změna v komunikaci s pacientem zvýší 
míru jeho spolupráce – ONLINE 
Datum: 10. 12. 2022
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Nespolupracující pacient zvyšuje míru stresu a vyčer-
pání lékaře, protože s ním komunikuje vyhroceným 
způsobem, častěji se z různých příčin vrací (v ambu-
lantní sféře) nebo se dožaduje konzultace s lékařem 
(v nemocnici). Lékař nemá času nazbyt, přesto existují 
možnosti, jak bez výrazných nároků na čas navíc zvýšit 
ochotu pacienta a také jeho rodiny nebo doprovodu ke 
konstruktivní spolupráci a tím usnadnit lékaři jeho 
obtížnou práci. 

81/22 Dětská endokrinologie
Datum: 10. 12. 2022
Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, 
Ph.D., Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV)

Program bude doplněn
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Hledám zdravotní sestru do ordinace praktické lékařky 
v Sušici. 1/4, 1/2, nebo celý úvazek. Na platu, pracovní době 
a benefitech se jistě domluvíme. Nástup možný kdykoli 
(možno ihned). Volejte 606 780 865
Pro zavedenou ordinaci v Berouně hledám gynekologa, 
preferuji částečný úvazek. Vstřícné jednání a příjemný ko-
lektiv. Kontakt: 736 732 781
Do nově vznikající soukromé porodnice v Praze-Vysočanech 
hledáme porodníky, porodní asistentky, neonatology, 
anesteziology. Ideálně s atestací. Porodnice bude podporo-
vat přirozené porody, ale je k dispozici i operační sál. Nástup 
v září. Kontakt 777 926 804
Přijmu kožního lékaře do zavedené soukromé ambulance. 
Kontakt: 737 441 365
FortMedica shání ORL lékaře/ku s atestací do soukromé 
ambulance v Praze. Délka úvazku i ordinační hodiny dle 
vašich potřeb. Nadstandardní ohodnocení, podpora vzdě-
lávání, přátelský kolektiv a další benefity. Těšíme se na vaše 
CV na: orl@fortmedica.cz
FortMedica nabízí ambulantní praxe pro neatestované ORL 
lékaře. Ordinační hodiny si volíte sami nad rámec vašeho 
úvazku v nemocnici (např. 2 dny v měsíci). Nadstandardní 
ohodnocení, přátelský kolektiv. Těšíme se na vaše CV na: 
kariera@fortmedica.cz
Hledáme kardiologa nebo internistu do ambulantního 
provozu v Olomouci i na částečný úvazek. Detaily osobně. 
Kontakt: 585 506 330, nio-ol@seznam.cz
NZZ DL Centrum s.r.o. v Přerově hledá dermatovenerolo-
ga s atestací i po základním kmeni na zkrácený úvazek od 
09/2022. Poskytujeme rozšířenou dermatovenerologickou 
péči, lymfologii, dermatologickou chirurgii a estetiku. Kon-
takt: info@dlcentrum.cz
Hledáme pediatra do ordinace PLDD. Flexibilní pracovní 
doba, velmi dobré mzdové ohodnocení. Atestace PLDD 
není podmínkou. Kontakt: Pediatrie MIGNON, Praha 8, tel.  
606 554 786, mignon@pediatrie-mignon.cz
Hledám lékaře na spolupráci do zavedené akreditované 

ambulance VPL v centru Brna s kompletním laboratorním 
vybavením pro provoz. Možnost zkráceného úvazku, DPP, 
vše dle domluvy. Nástup možný ideálně od 1.8.2022. Kontakt: 
dr.dav@seznam.cz, 604 375 251
Hledám lékaře/ku s atestací pro práci v soukromé neurolo-
gické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou. Výše úvazku dle 
vlastního zvážení. EEG, EMG k dispozici. Bližší informace 
osobně. Kontakt: simko.julius@gmail.com 
NZZ Psychiatrie Praha hledá psychiatra s atestací či po zá-
kladním kmeni na plný nebo i zkrácený úvazek. Poskytujeme 
rozšířenou psychiatrickou péči a rovněž psychodiagnostiku 
a ind. i skup. hrazené psychoterapie. Kontakt: info@psy-
chiatrie-praha.cz
Přijmu radiologa na plný i částečný úvazek na RTG odd. 
Polikliniky Viniční v Brně. Práce je bez služeb, pracovní 
doba je kratší, flexibilní. Příjemné prostředí, moderní pří-
stroje, výborné platové podmínky. Kontakt: 602 756 335,  
suchanek.m51@gmail.com
Hledáme praktického lékaře do zaběhlé ordinace Medika 
Praktik s.r.o. Zábřeh, úvazek i mzda podle dohody. Benefity, 
odměny samozřejmostí. Nástup možný od září 2022 nebo 
dle dohody. Kontakt: 725 949 595
Do akreditované ordinace VPL v Praze 4 přijmu lékaře/
lékařku. Nástup dle dohody. Kontakt: lekar@doktor-
vpraze.cz
Do ordinace všeobecné a estetické dermatologie přijmeme 
lékaře s atestací nebo po kmeni z dermatologie. Možnost 
plného nebo částečného úvazku. Jsme akreditovaným pra-
covištěm. Kontakt: L DermaMedEst, Karlovo náměstí 8, 
Praha 2, lucie.jaresova@centrum.cz
Nabízím místo VPL (L1, L2, L3) do dobře zavedené praxe 
na Praze 13, poliklinika Lípa na úvazek dle vašich potřeb. 
Výhledové převzetí praxe výhodou. Nabídky na robde-
fab@gmail.com
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1 přijme lékaře 
ORL, praktického lékaře s atestací, foniatra, pediatra 
a lékaře stomatologa. 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.nejtkova@prahamp.cz, tel. 222 924 214
Nabízíme rezidenční místa v oborech VPL a pediatrie pro 
rok 2022! Neváhejte se přihlásit. Pro obor VPL máme zají-
mavou nabídku na Karlovarský kraj (Aš), v oboru pediatrie 
pak tyto kraje: Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, 
Jihočeský, Jihomoravský, Zlínský. Nabídka platí také pro 
letošní absolventy! Získáte tím u nás kompletní zajištění 
přípravy k atestaci v oboru včetně mnoha výhod při za-
městnání u stabilního zaměstnavatele s působností po celé 
ČR. Kontakt: Ing. Kateřina Tomášková, tel. 733 679 582, 
kariera@mediclinic.cz
Na polikliniku v Praze 9-Kyje přijmeme na flexibilní úvazek 
lékaře/ku v oboru radiologie a zobrazovací metody. Pra-

coviště vybaveno RTG i ultrazvukem. Nabízíme: zajímavé 
mzdové ohodnocení, podporu vzdělávání, přátelský kolektiv, 
zázemí polikliniky, zaměstnanecké benefity. Kontakt: Mgr. 
Vlastimil Král, tel. 733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Hledáte uplatnění jako praktický lékař/ka pro děti a do-
rost/pediatr a preferujete ambulantní provoz? Aktuálně 
nabízíme spolupráci v těchto lokalitách: Brodek u Pros-
tějova, České Budějovice, Praha (Horní Počernice, Kyje), 
Meziměstí, Most, Ostrava (část. úvazek), Pacov a Pelhřimov 
(flexibilní úvazek), Ústí nad Labem. Nabízíme: zajímavé 
mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, akreditovaná 
pracoviště, zajištění specializačního vzdělávání v oboru 
včetně dalšího vzdělávání, pracovní uplatnění u zavedeného 
a stabilního zaměstnavatele, podporu při chodu ordinace 
s minimem administrativy. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, 
tel. 733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Hledáte uplatnění jako všeobecný praktický lékař/ka? 
Aktuálně nabízíme spolupráci v těchto lokalitách: Brno, 
Bystřice p. Hostýnem (část. úvazek), Doksy, Louny, Morav-
ská Třebová, Most, Opava, Pacov (okr. Pelhřimov), Šumperk 
(část. úvazek), Ústí n. Orlicí, Ústí n. Labem, Vrchlabí, Zlín, 
Písek, Strakonice. Neváhejte se nám také ozvat, pokud máte 
zájem o jinou lokalitu. Nabízíme: zajímavé mzdové ohod-
nocení, zaměstnanecké benefity, akreditovaná pracoviště, 
zajištění specializačního vzdělávání v oboru včetně dalšího 
vzdělávání, pracovní uplatnění u zavedeného a stabilního 
zaměstnavatele, podporu při chodu ordinace s minimem ad-
ministrativy. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, tel. 733 679 555,  
kariera@mediclinic.cz
Jste lékař s duchem horala? Chcete objevit kouzlo venkov-
ského lékařství? Do nadstandardně vybavené ordinace VPL 
v malebném podhůří Javorníků v Halenkově na Vsetínsku 
hledáme lékaře. Finanční odměna až 90 000 Kč čistého/
měsíčně při plném úvazku 30 hodin týdně. Služební byt. 
Vhodné i pro lékaře interních oborů či před atestací, dohled 
zkušeného školitele zajištěn – kompletní přípravu k ates-
taci VPL. Flexibilní volba ordinačních hodin, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt:  
pavla.skotova@vseobecnylekar.cz, tel. 773 545 225
Společnost Jesenická poliklinika s.r.o., IČ: 483 96 427, 
se sídlem Dukelská 456/13, 790 01 Jeseník, nabízí plný 
pracovní úvazek pro obsazení místa praktického lékaře 
pro dospělé v Jeseníku, a to za následujících podmínek: • 
Volný lékařský obvod s téměř 2000 pacienty • Nástup dle 
dohody, místo je volné ihned • Maximální pracovní doba 
po–pá 7.00–15.30 hodin • Zavedená ordinace v objektu, 
nově zrekonstruovaná, s klimatizací • Měsíční mzda až 
125 000 Kč • 2x ročně mimořádná odměna • Jednorázo-
vý náborový příspěvek až 150 000 Kč • Nárok na řádnou 
dovolenou minimálně 5 týdnů • Příspěvek na stravování 
v Bistru Anděl (v objektu společnosti) • Rozsáhlé benefity 
v partnerské BENU lékárně • K dispozici služební byt • 
K dispozici služební auto i pro soukromé účely • Bezplatné 
služby neomezeného volání + internet a O2 TV. Pro nástup 
požadujeme: ♦ Úplné vzdělání opravňující k výkonu samo-
statné práce praktického lékaře ♦ Aktuální výpis z rejstříku 
trestů ♦ Flexibilitu a ochotu pracovat ♦ Odpovědný přístup 
a loajalitu. Životopisy v evropském formátu – Europass CV, 
včetně diplomů prokazujících potřebné vzdělání pro výkon 
nabízené pracovní pozice, zasílejte elektronicky na e-mail: 
plesarova@jesenickapoliklinika.cz
Do nadstandardně vybavených ordinací VPL v Kácově 
a Sázavě hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanční 
odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku 
(30 hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, 
moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, 
ABI). Vhodné i pro lékaře interních oborů či před atestací, 
dohled zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme s kom-
pletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací 
akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, tel. 773 545 225
Všeobecná fakultní nemocnice v  Praze přijme lékaře 
na lůžkové oddělení neurologické kliniky. Nástup dle 
dohody. Kontakt: primář MUDr. Michal Miler, e-mail:  
michal.miler@vfn.cz, tel. 224 965 519. Kompletní znění 
inzerátu naleznete na www.vfn.cz, kariéra
Fakultní nemocnice Brno, Interní gastroenterologická kli-
nika, přijme: lékaře (m/ž) na nefrologickou ambulanci 
a hemodialýzu. Požadavky: • VŠ vzdělání na LF v oboru 
všeobecné lékařství • ukončený interní kmen, případně 
zařazení do specializačního vzdělávání v oboru nefrologie 
nebo vnitřní lékařství • specializace v oboru nefrologie výho-
dou • zájem o obor • schopnost samostatného rozhodování 
• morální a občanská bezúhonnost. Nabízíme: • příjemné 
pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zařízení 
• podporu dalšího profesního rozvoje a vzdělávání • stabilní 
a motivující ohodnocení • benefity. Nástup: dohodou. Bližší 
informace získáte u přednosty kliniky doc. MUDr. Jiřího 
Doliny, Ph.D., e-mail: Dolina.Jiri@fnbrno.cz a u primáře 
doc. MUDr. Radka Kroupy, Ph.D.; e-mail: Kroupa.Radek@
fnbrno.cz
Nemocnice s  poliklinikou Česká Lípa přijme lékaře. 
Nabízíme: • pracovní smlouva na dobu neurčitou • fle-
xibilní výše pracovního úvazku (0,2–1,0) • flexibilní 
pracovní poměr (HPP/DPP/DPČ) • zajištění ubytování 
• nadstandardní mzdové podmínky • zázemí akredito-
vané nemocnice • systém zaměstnaneckých benefitů • 
bezplatné vzdělávání a osobní rozvoj bez kvalifikačních 
dohod • v  případě závazku vůči současnému zaměst-
navateli nemocnice automaticky převezme 100 % zá-
vazku • pracovní uplatnění v  regionu i  pro partnera, 
zajištění školy/školky pro děti. Kontakt: 602 360 918,  
487 954 035, zamestnani@nemcl.cz
Do nově vznikajícího Centra duševního zdraví v Kladně hle-
dáme psychiatra na 0,5 úvazku. Více informací naleznete na 
https://www.lmcg2.com/pd/1590736224/?rps=202

Dermatolog. Do týmu zkušených lékařů, na moderní pra-
coviště s kompletním přístrojovým vybavením a širokým 
spektrem výkonů, hledáme dermatologa. Akreditované 
pracoviště MZ. Vhodné i pro lékaře před atestací, po do-
sažení základního kmene. Výborná dostupnost, parkování, 
příjemné pracovní prostředí, motivační odměňování, mož-
nost dalšího vzdělávání, benefity. Kontakt: www.achillea.
cz, dlabola@achillea.cz, 603 222 123
Nabízíme zajímavou práci na klinice pro zdraví a estetiku 
v Brně pro dermatologa se zaměřením na děti/dospělé/
korektivní dermatologii (k dispozici zákrokový sál), fyzio-
terapeuta a nutričního terapeuta (děti/dospělí). Na koho se 
obrátit: secl@email.cz
Nabízím zajímavou práci na klinice pro zdraví a estetiku 
v Brně. Práce v nenáročném ambulantním provozu a na 
recepci pro praktickou sestru a na zákrokovém sále pro 
všeobecnou sestru, na částečný/plný úvazek. Na koho se 
obrátit: secl@email.cz
Přijmu na plný nebo částečný úvazek praktického lékaře 
– Praha 8. Nadstandardní vybavení ordinace, akreditované 
pracoviště, zkušená zdravotní sestra, příjemné prostředí, 
motivující mzda a nástup dle dohody. Kontakt: naborvpl@
seznam.cz nebo 731 421 779
Přijmeme praktického lékaře do ordinace VPL v Kladně 
(vhodné i pro lékaře L1). Motivující finanční ohodnocení. 
Kontakt: 731 421 779 nebo naborvpl@seznam.cz
Moderně vybavené akreditované pracoviště VPL (okr. Tá-
bor) přijme kolegu/kolegyni L2, L3 na částečný úvazek. 
Nadstandardní mzdové ohodnocení, příspěvek na stravo-
vání, v případě zájmu služební byt v blízkosti ordinace. 
Kontakt: 720 395 250
Přijmu lékaře v oboru psychiatrie do soukromé ambulance 
Psychiatrie v Mladé Boleslavi. Možno i lékař v předatestační 
přípravě. Nadstandardní platové podmínky a zaměstnanec-
ké benefity, včetně dovolené. Zaměstnání formou pracovní 
smlouvy. Příjemné pracovní prostředí. Kontakt: 777 883 496
Přijmu internistu/kardiologa do interní ambulance, 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 15 min. od Prahy. Echo, 
cévní + abdominální sonda, TK+EKG holter. Úvazek 0,2–1,0. 
Kontakt: ambulance-interna@seznam.cz, 731 564 101
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL ne-
daleko Kroměříže hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: 
finanční odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném 
úvazku (30 hodin/týdně), možnost částečného úvazku, flexi-
bilní volba ordinačních hodin, moderně vybavená ordinace 
(EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře in-
terních oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele 
zajištěn, pomůžeme s kompletní přípravou k atestaci VPL, 
příspěvek na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Společnost Angiocor Plus s.r.o. hledá kardiologa na plný 
či částečný úvazek do zavedené kardiologické ambulance 
v Přerově. Ambulance disponuje kompletním přístrojovým 
vybavením a má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami. Kontakt pro zájemce: mobil 603 738 186, 
e-mail: kardiologie@angiocor.cz. MUDr. Tomáš Fiala, 
jednatel Angiocor Plus s.r.o.
Hledáme lékaře/lékařku v oboru dermatologie. Region: 
Severní Morava, vhodné i pro absolventy. Nabízíme: služební 
automobil, byt, telefon, moderní pracoviště, nadstandardní 
platové ohodnocení a další. Bližší informace na e-mailu: 
info@dermatis.cz
Nemocnice Na Františku, Praha 1, přijme lékaře na odd. 
gynekologie. Info: Yvona Vlčková, 222 801 370, vlcko-
va@nnfp.cz
Hledáme lékaře VPL pro ordinaci PLS v Olomouci. Požadu-
jeme atestaci v oboru. Nabízíme zázemí stabilní společnosti 
s profesní podporou zkušených kolegů. Prosím pište na 
jobs@teamprevent.cz nebo volejte 605 234 273
Hledáme lékaře VPL pro ordinaci léčebné péče a PLS v Brně. 
Požadujeme atestaci v oboru. Nabízíme zázemí stabilní 
společnosti s profesní podporou zkušených kolegů. Prosím 
pište na jobs@teamprevent.cz nebo volejte 605 234 273
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. Nadstan-
dardní vybavení, spektrum všech výkonů vč. estetiky. Vý-
borné fin. ohodnocení. Možno i před atestací. Jsme akredi-
tované vzdělávací pracoviště v oboru dermatovenerologie. 
Ubytování zajistím. Kontakt: 737 441 365
Přijmeme lékaře do endokrinologické ordinace v Říčanech 
(Praha-východ) na plný nebo částečný úvazek (0,4–1,0). 
Podmínkou je atestace v oboru nebo lékař s ukončeným 
základním kmenem a v přípravě na atestaci. Nabídky na 
e-mail: endokrinolog@email.cz nebo tel. 606 384 404
Nestátní pracoviště laserové a estetické medicíny přijme 
dermatologa s atestací na částečný úvazek. Nadstandard-
ní platové ohodnocení. Kontakt: Medical Laser Centre, 
lorencova@bgm.cz
Do týmu lékařů Nemocnice pod Petřínem rádi přijmeme 
lékaře gastroenterologa, pro kterého je individuální 
přístup k pacientům stejně důležitý jako pro nás. Nabízíme 
pracoviště s moderním technickým vybavením s návaz-
ností na lůžkové oddělení a zavedeným Centrem biologické 
léčby. Výše úvazku a termín nástupu dle dohody. Nabízíme 
zajímavou práci ve zkušeném kolektivu v centru Prahy 
s možností parkování a výbornou dostupností MHD, 5 
týdnů dovolené + 3 sick days, velmi dobré mzdové ohod-
nocení a další zaměstnanecké benefity. V případě zájmu 
pošlete životopis na: kariera@nmskb.cz nebo volejte 
na tel. 731 695 323
Do kardiologické ambulance – Praha 6, Evropská, hledám 
kolegyni, kolegu kardiologa. Forma spolupráce a rozsah 
dle domluvy (úvazek, DPČ, ...). Zavedená ambulance, úžasná 
sestřička a prima pacienti z Prahy 6 :-) Kontakt: ordinace@
eurokardio.cz, 731 239 397

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího  
měsíce.

Kontakt:

Krajská zdravotní a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

prim. MUDr. Jana Ullrychová
Tel. 477 112 480
Email: jana.ullrychova@kzcr.eu

přijme
lékaře na Oddělení klinické hematologie

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

Nabízíme:
◊ nadstandardní platové podmínky
◊ náborový příspěvek až 150 000 Kč
◊	flexibilní	úvazek	(0,1	–	1,0)	
◊ ambulance vybavena moderní přístrojovou technikou (např. monitor vitálních 

funkcí, AED, EKG, automatické pumpy, CoaguChek)
◊ součástí hematologického oddělení je také hematologické laboratoř
◊	zázemí	úspěšné	a	stabilní	společnosti
◊	podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání	financované	zaměstnavatelem
◊	podpora	dalšího	profesního	rozvoje	
◊	řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace	a	specializovaná	centra
◊	moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊ dopomoc s bydlením
◊	zaměstnanecké	benefity	(příspěvek	na	penzijní	připojištění,	nadstandartní	
pokoje	v	případě	hospitalizace,	5	týdnů	dovolené,	příspěvek	na	dovolenou,	
závodní	stravování,	slevy	na	služby	či	produkty	u	vybraných	partnerů)
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Chirurgická ambulance Prosek, Praha 9 přijme lékaře. 
Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, ev. 
lékař ve vzdělávacím procesu s kmenem v oboru chirurgie, 
praxe na chirurgickém oddělení či chirurgické ambulanci 
vítána. Nabízíme: práci v moderním provozu, motivační 
platové podmínky, jednosměnný provoz, volné víkendy, 
velikost úvazku dle domluvy, nástup možný ihned. Kontakt: 
MUDr. Petr Veselka, petr.ves@email.cz, 606 689 366
Hledáme lékaře do domova seniorů na Trutnovsku (dojezd-
nost z Broumova, Hronova, Náchoda či Trutnova). Nabízíme 
950 Kč čistého/hod., úvazek 3 hod. týdně. Vhodné pro lé-
kaře se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. 
Možnost i jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL na Praze 8 hledáme lékaře (L2/
L3 po kmeni) na celý či zkrácený úvazek. Nabízíme: finanční 
odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvaz-
ku (30 hodin/týdně), prostor pro skutečnou práci lékaře 
bez zatížení administrativy, zázemí silné, přesto vztahově 
rodinné firmy, možnost vlastního odborného i osobního 
růstu s finanční podporou až do výše 20 000 Kč/ročně dle 
vaší volby. Vhodné také pro lékaře interních oborů, dohled 
zkušeného školitele zajištěn. Kontakt: personalni@vse-
obecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL v Ká-
cově hledáme lékaře (L2 nebo L3). Finanční odměna až  
90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/
týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, možnost čás-
tečného úvazku. Moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, 
INR, TK Holter, ABI), vhodné i pro lékaře interních oborů či 
před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, zajistíme 
kompletní přípravu k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací 
akce až do výše 20 000 Kč/ročně, náborový příspěvek ve výši 
jedné měsíční mzdy (splatný po zkušební době). Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře (L2 nebo L3) na dočasný zástup 10–15 hod./
týdně, do plně fungující ordinace VPL ve Vrdech, mzda  
900 Kč/hod. čistého. Ordinační hodiny dle vašich mož-
ností, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK 
Holter, ABI). Možnost dlouhodobé spolupráce. Kontakt:  
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace v samém srdci města Praha-Klánovice 
hledáme atestovaného interního lékaře/lékařku. Náplň 
práce: • Poskytování komplexní diagnostické a léčebné péče 
pacientům • Provádění interního předoperačního vyšetření 
pacienta • Na žádost ošetřujícího lékaře provádění EKG, 
monitorování krevního tlaku. Požadavky: • VŠ vzdělání 
medicínského směru • Atestace z oboru interního lékařství 
• Praxe v oboru • Znalost práce na PC (MS Office) • Samo-
statnost a schopnost rychle se učit a získané vědomosti 
aplikovat v praxi. Co vám můžeme nabídnout? • Finanční 
odměna 35–40 000 Kč/měsíčně při částečném úvazku  
(12 hodin/týdně) • Možnost volby ordinačních hodin ve  
3 dnech • Finanční odměna 70 000 Kč/měsíčně při plném 
úvazku • Moderně vybavená ordinace s vlastním zázemím 
a čekárnou • Možná smlouva na dobu neurčitou • Příspěvek 
na vzdělávací akce, Multisport a další benefity • Firemní vůz 
po 12 měsících spolupráce • 5 týdnů dovolené • Roční moti-
vační bonusová složka nad rámec fixního platu. Nástup mož-
ný ihned. Místo výkonu práce Praha-Klánovice. Kontakt:  
602 603 338, teresa.klausova@prochazkapartners.cz
Hledáme lékaře do DS v lokalitách – Kamenice nad Lipou, 
Boskovice ( jedná se o samostatné DS pro každou lokalitu). 
Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře se spe-
cializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Možnost 
jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zaběhnuté, moderně vybavené ordinace na Mělníku se 
dvěma ambulancemi hledáme lékaře L3/L2 na plný úvazek 
(30 hod./týdně) nebo 2–3 dny v týdnu. Ordinační hodiny si 
můžete rozvrhnout sami. Zkušené sestry a možnost konzul-
tací s našimi konziliáři jsou samozřejmostí, placené vzděl. 
akce až do výše 20 tis. Kč ročně. Vhodné i pro lékaře před 
rekvalifikací na VPL, přípravu k atestaci zajistíme. Mzda: 
70 000 Kč čistého/měsíc, náborový příspěvek ve výši jedné 
měsíční mzdy. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz,  
773 545 225
Do velmi dobře vedené ordinace VPL v Němčicích nad 
Hanou hledáme lékaře (L1 – po absolvování interny) na plný 
úvazek. Nabízíme: finanční odměna až 60 000 Kč čistého, 
prostor pro skutečnou práci lékaře bez zatížení administra-
tivy, zázemí silné, přesto vztahově rodinné firmy, možnost 
vlastního odborného i osobního růstu s finanční podporou 
až do výše 20 000 Kč/ročně dle vaší volby. Vhodné také pro 
lékaře interních oborů, dohled zkušeného školitele zajištěn. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme praktického lékaře pro dospělé do zavedené 
pěkné ordinace v Praze-Chodov. Nabízíme HPP nebo zkrá-
cený úvazek, zajímavé finanční ohodnocení, šikovná sestra, 
minimum administrativy. Kontakt: 777 651 437, ordinace-
-vpl@centrum.cz
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Přerově. Spektrum 
všech výkonů, drobná kožní chirurgie, estetika, PRP plazma, 
fototerapie, lymfologie, sperimiogramy, aj. Možno i před 
atestací, výborné finanční ohodnocení, benefity. Kontakt: 
604 312 099
Hledám atestovaného neurologa do plně vybavené am-
bulance v Praze. Příjemný a stabilní pracovní tým, pro-
fesionální přístup a výhodné mzdové podmínky. Výbor-
ná dostupnost u metra. Vše ostatní po dohodě. Kontakt:  
774 711 199, NeurologieEEMG@email.cz
Přijmu dermatologa (na jakýkoli úvazek) do kožní ordinace 
v Praze 10. Nabízíme nadstandardní mzdu, 6 týdnů dovolené, 
příjemný kolektiv. Životopis zašlete na adresu: ordinace@
kozni.com ev. volejte na tel. 603 518 274
Do našeho týmu Oftex v Nymburce, Pardubicích, Hlinsku, 
Humpolci a Ostravě přijmeme oftalmologa na plný úva-

zek. Nabízíme ambulantní práci v příjemném a moderním 
prostředí. I pro začínající lékaře před atestací. Kontakt:  
464 007 803, holomkova@oftex.cz
Lékař LDN. Poličská nemocnice, s.r.o. v Poličce, přijme 
lékaře na lůžka LDN, část úvazku na interní ambulanci. Po-
žadována spec. způsobilost v oborech vnitřní lékařství nebo 
geriatrie. Kontakt: 461 722 700, ldn@azass.cz, 732 567 007
Hledáme lékaře s atestací do ordinace PL v Třebechovicích 
p/O. Pohodová práce na malém obvodě, za pomoci zkuše-
né sestřičky. S ev. úpravou pracovní doby vyjdeme vstříc.  
Plat nabízíme 90 % podílu ze zisku ordinace. Info na  
caprober@seznam.cz
Nadstandardně vybavená oční ambulance s přátelským 
kolektivem hledá oční lékařku/lékaře, event. optome-
tristu do oční ambulance v  Libereckém kraji. Platové 
podmínky a pracovní doba dle další domluvy. Kontakt:  
ocni.jablonec@seznam.cz
Přijmu atestovaného/ou PL do ambulance v Chlumci nad 
Cidlinou. Nabízím přátelskou atmosféru v rekonstruované, 
plně vybavené ordinaci. Jsme NZZ se 2 ambulancemi PL 
v jednom objektu. Volejte nebo pište, těšíme se. Kontakt:  
P. Bareš, 495 485 713, drchlumec@seznam.cz
Do dobře zavedené ordinace PLDD v Olomouci přijmu 
lékaře pediatra na plný, možno i zkrácený úvazek. Kontakt: 
737 171 651
FortMedica přijme ORL lékaře do ambulance v  Praze 
(Modřany/Budějovická/Kartouzská) – plný/část. úv. Fin. 
podmínky: od 600 Kč/hod. + výkon. bonus (při 100% úv. 
cca 15–30 tis. Kč/měs.) + další odměny a benefity. Kontakt: 
602 381 268, kariera@fortmedica.cz
Hledáme lékaře do plicní ambulance v Jindřichově Hradci 
s pneumologickou atestací nebo po absolvování interního 
kmene. Možnost flexibilní pracovní doby, zajištění bydle-
ní, platové podmínky dle dohody. Kontakt: 724 518 646,  
petra.kopecka@pneumology.cz
Nemocnice Na Františku, Praha 1, přijme lékaře specia-
listu v oboru chirurgie a v oboru gynekologie. Další in-
formace: Yvona Vlčková, 222 801 370, vlckova@nnfp.cz,  
www.nnfp.cz
Hledáme lékaře do domovů seniorů v okolí Znojma na  
8 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro 
lékaře se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. 
Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL neda-
leko Zlína hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanční 
odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku 
(30 hodin/týdně), možnost částečného úvazku, flexibilní 
volba ordinačních hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře interních 
oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, 
pomůžeme s kompletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Příbrami a domova seniorů 
hledáme lékaře (L2–L3) . Nabízíme: finanční odměna až 
100 000 Kč čistého, flexibilní volba ordinačních hodin, 
moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, 
ABI). Možnost konzultace s našimi konziliáři různých oborů 
(vč. pracovního lékařství). Placené vzdělávací akce do výše 
až 20 tis. ročně. Vhodné i pro lékaře z jiných oborů, kteří 
se chtějí rekvalifikovat na VPL. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Nemocnice Ivančice hledá lékaře se specializací v oboru re-
habilitační a fyzikální medicína (L3) nebo po absolvování 
základního kmene (L2) – naše rehabilitační oddělení dispo-
nuje akreditací pro absolvování specializačního výcviku. 
Pružná pracovní doba, nadstandardní platové ohodnocení 
ve formě osobního příplatku, vstřícné vedení i pracovní 
kolektiv menší krajské nemocnice, náborový příspěvek 
až 300 tisíc Kč. Další podrobnosti na patkova@nspiv.cz  
nebo 546 439 413
Hledáme lékaře do domova seniorů v Janovicích nad Úhla-
vou na 11 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné 
pro lékaře se specializací VPL, interna, urgentní medicína 
apod. Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo 
na RD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz,  
773 545 225
Hledám lékaře/ku pediatra do ordinace PLDD na Praze 
7. Flexibilní pracovní doba dle vašich preferencí, možnost 
dalšího vzdělávání, příjemný kolektiv, nadstandardní 
rozsah dovolené (min. 6 týdnů). Atestace PLDD není pod-
mínkou. Nabízím základní plat při úvazku 32 hodin týdně,  
60 000 Kč plus další podíly na zisku z chodu ambulance. 
Kontakt: MUDr. Pavel Dvořák, Ph.D., dvopav1@gmail.
com, 604 749 215
Multioborová praxe Gemeinschaftspraxis am Angerbrun-
nen v Zwieselu, okres Regen (praktické lékařství, interní 
ambulance, diabetologie, kardiologie, gastroenterologie, 
onkologie, revmatologie) hledá lékaře m/ž v oboru všeo-
becné praktické lékařství. Nástup možný ihned! Moderní 
prostředí, plný či částečný úvazek, atraktivní ohodnocení. 
Kontakt: Angerstraße 28, 94227 Zwiesel, DE, tel. +499922-
840386, email: info@angerpraxis.de
Hledáme lékaře se specializací ORL, úvazek 0,1 (4 hod./
týdně). Požadujeme VŠ vzdělání lékařského směru včetně 
specializované způsobilosti v oboru, schopnost aktivního 
a samostatného jednání, pracovitost, spolehlivost. Nabízí-
me nadstandardní finanční ohodnocení (dle délky praxe). 
Jsme akreditované pracoviště. Kontakt: 377 813 582, vz-
delavani@pld.cz
Hledáme lékaře do domovů seniorů na Milevsku na 8 hod./
týdně. Odměna: 30 000 Kč čistého. Vhodné pro lékaře se 
specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. Možnost 
jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225

Cestujete rádi? Nevadí vám častá změna místa působení? 
Umíte se rychle adaptovat na nové prostředí? Hledáme 
atestovaného VPL „lékaře na zavolání“ pro zastoupení lé-
kaře v ordinaci v případě nenadálé události pro oblast Čechy. 
Nabízíme: finanční odměna až do výše 120 000 Kč čistého 
při úvazku 30 hod./týden, placené vzdělávací akce až do 
výše 20 000 Kč/rok, služební automobil, 25 dní dovolené/
rok, 3 dny sick day/rok, možnost rekreace ve firemních ob-
jektech a spousta dalších benefitů. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Oldřišově u Opavy hledáme 
lékaře (L2–L3) na plný úvazek 30 hod./týdně (možné i na 
zkrácený úvazek). Nabízíme: finanční odměna až 90 000 Kč  
čistého, flexibilní volba ordinačních hodin, prostor pro 
skutečnou práci lékaře bez zatížení administrativy, zázemí 
silné, přesto vztahově rodinné firmy, možnost vlastního 
odborného i osobního růstu s finanční podporou až do výše 
20 000 Kč/ročně dle vaší volby. Vhodné také pro lékaře in-
terních oborů, dohled zkušeného školitele zajištěn. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v Řevničově hledáme praktické-
ho lékaře (L1). Nabízíme: finanční odměna 40 000 Kč čistého 
měsíčně při plném úvazku (30 hodin týdně) flexibilní volba 
ordinačních hodin, možnost částečného úvazku, moderně 
vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI) pod-
pora specialistů a konziliářů z různých oborů příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč ročně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené ordinace VPL v samém srdci města Sázava 
hledáme lékaře L2/L3. Nabízíme: finanční odměna až  
90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/
týdně), možnost i částečného úvazku, možnost volby or-
dinačních hodin ve 4 dnech, moderně vybavená ordinace 
(EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI), vhodné i pro lékaře in-
terních oborů či před atestací. Dohled zkušeného školitele 
zajištěn (pomůžeme s přípravou k atestaci VPL). Příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně, možnost re-
kreace ve vlastních objektech a další benefity, možnost obec-
ního bytu. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz,  
773 545 225
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL 
v Turnově hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanč-
ní odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku 
(30 hodin/týdně), možnost částečného úvazku, flexibilní 
volba ordinačních hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře interních 
oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, 
pomůžeme s kompletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do akreditované ordinace VPL v Telči hledáme lékaře L1 na 
plný úvazek (30 hod./týdně). Nabízíme: finanční odměna 
až 40 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku, flexibilní 
volba ordinačních hodin (možnost částečného úvazku), 
moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, 
ABI). Vhodné i pro lékaře interních oborů či před atestací, 
dohled zkušeného školitele zajištěn, pomůžeme s kompletní 
přípravou k atestaci VPL, příspěvek na vzdělávací akce až do 
výše 20 000. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz,  
773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů v Trutnově na 8 hod./
týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro lékaře 
se specializací VPL, interna, urgentní medicína apod. 
Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici nebo na RD. 
Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Zavedená interní ambulance v Ostravě hledá atestovaného 
interního lékaře/lékařku. Možný i zkrácený úvazek. Dobré 
platové ohodnocení. Požadujeme profesionální přístup. 
Nástup možný ihned nebo dohodou. Kontakt: 702 276 702, 
funferova@ambicare.eu
Zavedená interní ambulance v Týně nad Vltavou hledá 
atestovaného lékaře/lékařku. Dobré platové ohodnocení, 
možný podíl na zisku ordinace, služební byt. Nástup možný 
ihned. Kontakt: 702 276 702, funferova@ambicare.eu
Zavedená interní ambulance v Tišnově u Brna hledá atesto-
vaného interního lékaře/lékařku. Možný i zkrácený úvazek. 
Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku ordinace, 
služební byt. Nástup možný ihned. Kontakt: 702 276 702, 
funferova@ambicare.eu

Nově zrekonstruovaná a  vybavená městská nemocnice 
následné péče hledá do svého kolektivu lékařky a lé-
kaře na pozice: primáře a vedoucího lékaře (s uznanou 
licencí) a lékaře na lůžkové oddělení (atestované i ne-
atestované). Nemocnice se nachází v  klidné lokalitě 
v těsné blízkosti metra B. Jsme malé zařízení, což nám 
umožňuje osobní přístup ke kolegům a našim pacien-
tům. Nabízíme stabilní platové a pracovní podmínky 
včetně osobního ohodnocení a možnosti na DPČ vyko-
návat ÚPS. Dále nabízíme příspěvek na penzijní připo-
jištění, parkování na vlastním hlídaném parkovišti, 5 
týdnů dovolené a  příspěvek na stravování. V  případě 
potřeby zajistíme urychlené přidělení magistrátního 
bytu v Praze. Pro bližší informace kontaktujte perso-
nalistku MNNP. Kontakt: personalista@mnnp.cz,  
607 244 598
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo VPL, i bez 
atestací). Nástupní plat 80 000 až 100 000 Kč (30 hod./
týden). Místo vykonávání: Liberec (akreditované praco-
viště). Kontakt: info@medling.cz
Hledáme psychiatra na 1–3,5 dny týdně do týmu v am-
bulanci v Praze 9-Letňany, možnost případné kombinace 
s úvazkem v psychoterapeutickém zařízení na Praze 2. 
Více informací na 608 888 867 nebo heliocdz@seznam.
cz, www.heliocentrum.cz
Přijmeme lékaře do ordinace psychiatrie na Praze 4. 
Nástup možný ihned nebo dle domluvy. Garance zkušenou 
lékařkou zajištěna. Výborné finanční ohodnocení. Možno 
i zkr. úvazek. V případě zájmu 739 353 002, vlachova@
poliklinikapraha.cz
Přijmeme lékaře do ordinace alergologie, U  Nádra-
ží 742/742, 415 01 Teplice. Nástup možný ihned nebo  
dle domluvy. Zaučení i garance zkušenou lékařkou zajiš-
těna. Výborné finanční ohodnocení. V případě zájmu 739 
353 002, vlachova@poliklinikapraha.cz
Www.zilniklinika.cz přijme internistu, angiologa a an-
esteziologa na částečný úvazek. Pro bližší informace nás 
kontaktujte na 606 607 807 nebo info@zilniklinika.cz
Nabízím možnost za výhodných podmínek převést re-
zidenční místo v oboru VPL do své ordinace v Praze 5. 
Pro bližší informace mě kontaktujte na tel. 732 619 098
Do soukr. interní ambulance v Ostravě 3 přijmu inter-
nistu, nejlépe diabetologa s odbornou způsobilostí, na 
částečný úvazek, vhodné např. při mateřské dovolené. 
Kontakt: 603 108 105
Přijmu praktického lékaře jako výpomoc na část úvazku 
nebo DPP, možno 2–3 dny týdnu, možno i na zkrácenou 
pracovní dobu. Karlovarsko, 70 km od Plzně, možnost 
noclehu zdarma. Jsem atestovaný PL. Volejte nebo pište 
SMS na tel. 608 103 471
Moderně vybavené akreditované pracoviště VPL (okr. 
Tábor) přijme kolegu/kolegyni L2, L3 na částečný úvazek. 
Nadstandardní mzdové ohodnocení, příspěvek na stravo-
vání, možnost bytu 2+kk v blízkosti ordinace. Kontakt: 
720 395 250
Do zavedené ordinace PL na Praze 4 hledáme VPL pro 
vykonávaní pracovně-lékařských prohlídek v kategorii 1 
a 2. Pracovní doba flexibilní, možnost vlastního výběru dní 
a hodin dle vašich možností. Plat od 700 Kč/hod. čistého. 
Kontakt: praktikma@yahoo.com, 606 671 313
Chirurg s atestací 2.stupně má zájem o zaměstnání v chi-
rurgické ambulanci, nejraději v regionu jižní Moravy, 
Zlínském kraji, ev. možno i v jiném regionu. Kontakt: 
739 267 426
Do akreditované ordinace VPL v Kralupech nad Vlt. hle-
dám lékaře/lékařku. Nabízím 700 Kč čistého na hodinu. 
Na pár dní v týdnu až plný úvazek. Nástup možný ihned. 
Jsem matka s malým dítětem. Nemohu chodit do práce 
každý den. Kontakt: Zita.cermakova@centrum.cz
Přijmeme lékaře či lékařku do ortopedické ambulance na 
Praze 2 a 4, zajímavé finanční podmínky, možný i zkrácený 
úvazek (celý den či pouze odpoledne), lze přijmout i lékaře 
s kmenem. Těšíme se na vás. Kontakt: 777 076 344
Sháníme atestovaného lékaře/lékařku VPL do zavede-
né praxe na Praze-západ v Jinočanech. Nástup možný 
ihned, možno i na částečný úvazek, pracovní doba a plat 
dle dohody. V případě zájmu napište tlinhart@ordina-
ce-jinocany.cz

SERVIS

U NÁS NENAJDETE NOČNÍ SLUŽBY, 
POHOTOVOSTI ANI PRACOVNÍ VÍKENDY!

REVIZNÍ LÉKAŘ/KA

 ustredi.prace@vzp.cz
 www.zdravakariera.cz

Nabízíme:
 fl exibilní pracovní úvazek
 práci ve všech krajích ČR

snadné skloubení práce s péčí o rodinu
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VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Lékař se dvěma atestacemi z interny + kardiologie hledá 
zaměstnání v interní ambulanci – jen Praha. Kontakt:  
komarek@seznam.cz, 777 869 970
Nabízím odborný dohled nad neatestovaným lékařem v obo-
ru VPL (Praha) v rozsahu konzultací na telefonu a mailu dle 
potřeby lékaře. Lékařka s praxí 20 let v oboru. DPP, 4000 Kč/
měsíc. Kontakt: odbornydohled@centrum.cz
Koupím ordinaci VPL v Hodoníně nebo v blízkém okolí 
cca do 20 km. Může se jednat i o menší venkovský obvod. 
Možnost postupného předávání či další společné spolupráce. 
Kontakt: praxevpl@gmail.com, 608 741 200

ORDINACE, PRAXE 
Končím činnost PLDD ve Žluticích, okr. K. Vary. Ordinace 
je k dispozici novému lékaři. Informace na 602 969 105
Interna Kralovice s.r.o. (okr. Plzeň-Sever) hledá nástupce 
k převzetí ordinace. Smlouvy se všemi ZP pro odbornosti 
interna, diabetologie, nefrologie, praktický lékař. Kontakt: 
dr.martinek@volny.cz, 724 123 324
Koupím či postupně převezmu ordinaci VPL v Praze. Jsem 
atestovaná praktická lékařka. Děkuji vám za nabídky. Kon-
takt: ordinace-vpl@post.cz
Poptávám UZ RDG praxi v  Praze a  okolí. Kontakt:  
uzrdg@post.cz
Převezmu praxi VPL v  Olomouckém, Zlínském nebo 
Jihomoravském kraji. Kontakt: josruzi@seznam.cz,  
607 652 235
Odkoupím ambulanci VPL ev. INT/DIA v oblasti s čistším 
vzduchem, mimo velká města, nejraději na horách (zdrav. 
důvody). Specializace mám, nejsem řetězec. Kontakt:  
praktik-hory@email.cz, 607 652 204 (večer).
Nabízím k převzetí zavedenou interní ambulanci v Č. Budě-
jovicích, smlouvy s 111, 201, 211, 207, 205. Možnost výpomoci 
nebo zástupů. Kontakt: 776 567 078, prevodpraxe-inter-
nacb@seznam.cz
Prodám dobře zavedenou ordinaci psychiatrie pro děti 
a dospělé v Roudnici nad Labem. Kontakt: 732 784 194
Prodám zavedenou ordinaci VPL pro dospělé (s.r.o.) 
v centru Ostravy. Smlouvy se všemi pojišťovnami, smlouvy 
na PLS. Výborná sestra. Prodej možný ihned, zdravotní 
důvody. Nabízím možnost zástupu. Kontakt: 606 749 411, 
jirka.hunter@post.cz
Přenechám zavedenou gynekologickou ambulanci v Ky-
jově. Smlouvy se všemi pojišťovnami. Kontakt: doktor@
clevmed.cz
Prodám dobře zavedenou alergologickou ordinaci v Praze 
10. Trvalý přísun nových pacientů zajištěn. Smlouvy se všemi 
ZP. Kontakt: 728 837 158, alergologie.joura@post.cz
Prodám praxi PLDD v Tišnově, vedenou formou s.r.o. Obrat 

je 2 300 000 Kč. Smlouvy se všemi ZP mimo ZP 209. Prodej 
je možný ihned. Cena je k jednání. Kontakt: 253 253 900
Prodám psychiatrickou ordinaci v Kladně, smlouvy s po-
jišťovnami 111 a 205. Kontakt: m.karlovcova@seznam.cz
Prodám praxi PLDD ve Veselí nad Moravou – 1200 paci-
entů, vysoký obrat, forma s.r.o. V případě zájmu možnost 
zkráceného/plného úvazku; mohu nabídnout i byt a garáž 
v blízkosti. Kontakt: plddveseli@gmail.com, 724 952 875
Prodáme vybavenou oční ambulanci v Hustopečích u Brna 
převedenou na s.r.o. (snadný převod), (smlouvy se 111, 201, 
205, 207, 211, plný úvazek) včetně kartotéky 26 440 pacientů. 
Kontakt: 775 571 557
Koupím ordinaci VPL pro dospělé na Praze 4 nebo okolí 
Prahy 5-Zličín. Možno i výhledově. Jsem přímý zájemce, ne 
síť. V případě nabídky se prosím ozvěte na praktikma@
yahoo.com
Prodám zavedenou samostatnou gynekologicko-porod-
nickou ordinaci v Praze 4, právní forma s.r.o., smlouvy se 
všemi zdravotními pojišťovnami, příjemné prostředí. Prodej 
možný ihned. Pomohu s převzetím či rozběhem. Možné 
rozšíření. Kontakt: p4g@volny.cz
Přenechám ordinaci PLDD ve Světlé nad Sázavou. Kontakt: 
723 277 527
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. 
Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. 
Kontakt: www.admedica.cz, tel. 734 763 336, 775 679 982
Prodám zavedenou revmatologickou a  interní praxi 
v Třeboni. V případě zájmu nabízím kolegovi předchozí 
možnost spolupráce za účelem trvalého zástupu a postup-
ného převzetí a koupě ordinace. Kontakt: eva.spulakova@
seznam.cz
Koupím ordinaci VPL pro dospělé v Liberci. Nejlépe for-
ma s.r.o. Možno během roku 2023 nebo dle dohody. Jsem 
všeobecný praktický lékař. Prosím o  nabídku. E-mail:  
handymail@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi praktického a interního lékaře 
v okrese Přerov. Převod koncem roku 2022 nebo začátkem 
2023. Kontakt: praxeprerov@seznam.cz
Prodám zavedenou diabetologickou ambulanci v Ostravě, 
právní forma s.r.o., smlouvy se všemi pojišťovnami. Pomohu 
s převzetím či rozběhem praxe. Kontakt: prodejdiabeto-
logieostrava@gmail.com
Pronájem ordinace v objektu města Tišnova za účelem 
provozování lékařské praxe v oboru pediatrie. Objekt má 
bezbariérový přístup a dobrou možnost parkování. V objektu 
polikliniky se mimo jiné nachází lékařské praxe v oboru 
chirurgie, ORL, alergologie, kožní a jiné odborné praxe. 
Nabízíme pomoc při zařizování ordinace a jsme otevřeni 
přijmout i další vaše podmínky a požadavky. Kontakt: Ing. 
Petra Sedláčková, e-mail: petra.sedlackova@tisnov.cz, 
tel. 549 439 852

Nabízím ke sdílení ortopedickou ambulanci na Poliklinice 
Praha 9-Prosek s jiným vhodným oborem (dny čtvrtek, 
pátek). Vhodné pro obor bez nutnosti objemného přístro-
jového vybavení. Podíl na nájmu. Kontakt: 603 156 283
Převezmeme nebo koupíme praxi VPL, jsme atestovaní 
kolegové s dlouholetou praxí. Preferujeme Prahu, Prahu-
-západ nebo do 20 km od Prahy. Může být i výhledově v roce 
2023. Nejsme řetězec! Kontakt: praxe.vpl@centrum.cz
Koupím ordinaci VPL pro dospělé na Praze 4. Možno i vý-
hledově. Jsem přímý zájemce, ne síť. V případě nabídky se 
prosím ozvěte na praktikma@yahoo.com
Prodám ordinaci VPL v Grygově – střediskové obci 6 km od 
Olomouce. Vhodné jako přivýdělek k základní ordinaci 001 
v Olomouci. Kontakt: 608 460 760
Prodám oční ordinaci na Praze-západ. Kontakt: 775 868 845
Prodám dobře zavedenou ordinaci praktického lékaře 
pro dospělé ve Velkém Meziříčí, 2700 pacientů, možnost 
pravidelného zástupu 1–2 dny v týdnu. Kontakt: helena.
sedmidubska@seznam.cz, 602 595 667
PLDD s.r.o. Pronajmu, prodám, přenechám moderní lukra-
tivní ordinaci v městečku s mladou populací 5 min. autem od 
letiště V. H. západně od Prahy. Zastoupím, zacvičím, předám 
letité zkušenosti. Velmi schopná sestra ovládající veškerou 
admin. Kontakt: večer 604 563 078
Prodám praxi VPL ve Velharticích. Osobní jednání. Kontakt: 
606 367 969, woopoo@seznam.cz
Prodám zavedenou ordinaci PL s.r.o. v okrese Hodonín, 
2000 pacientů. Možnost přistoupení do s.r.o. s postupným 
předáním. Kontakt:773 641 811, mudrmv@seznam.cz
Prodám vybavenou oční ambulanci v Tanvaldu. Kontakt: 
776 642 878
Prodám moderní lukrativní praxi VPL v Zábřehu, jedná 
se o s.r.o., rok vzniku 2008, smlouvy se všemi ZP, počet 
registrovaných pac. 2200 + 19 firem. Vybavená EKG, Holter, 
ABI, CRP, UZ, MGT atd. Kontakt: 608 460 040
Lékařka s atestací koupí ordinaci VPL v Praze. Budoucí 
spolupráce možná. Rychlé a seriózní jednání. Kontakt:  
vpl-praha@seznam.cz, 777 651 437
Prodám zavedenou kožní ambulanci s.r.o. v centru Opavy. 
Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Předání dle 
domluvy, odchod do důchodu, možný i ev. přechodný zástup. 
Kontakt: mocek11@seznam.cz
Koupím ordinaci VPL pro dospělé v Liberci. Nejlépe for-
ma s.r.o. Možno během roku 2023 nebo dle dohody. Jsem 
všeobecný praktický lékař. Prosím o  nabídku. E-mail:  
handymail@seznam.cz 
Nabízím k prodeji ordinaci VPL – s.r.o. ve Studénce, To-
vární 367. IČ 04204018 – 1400 reg. pacientů a  závodní 
péče o 100 lidí. Tel. 725 091 752. Město Studénka nabízí  
dotaci 500 000 Kč a bezúroč. půjčku 1 000 000 Kč. E-mail: 
nada.volna@seznam.cz
Nabízím velmi dobře zavedenou a  vybavenou ordinaci 
kožního lékaře v Praze 9. Kromě léčby kožních chorob se 
ordinace věnuje především korektivní dermatologii a la-
serovým terapiím. Kontakt: Dana Kopáčová, 737 231 932
Prodám zavedenou chirurgickou ordinaci v Praze. Smlouvy 
s všemi hlavními ZP. Ordinace je v plném provozu, nicméně 
ze zdravotních důvodů preferuji předání co nejdříve. Do-
tazy prosím směřujte na chirurgie.praha@seznam.cz.  
Děkuji.
Rehabilitační lékařství. Zaměstnáme lékaře nebo prodá-
me praxi v Kladně. V případě zájmu mě prosím kontaktujte 
na Vlachova@poliklinikapraha.cz, 739 353 002
Atestovaný praktický lékař odkoupí zavedenou praxi VPL 
v Brně nebo blízkém okolí vedenou formou s.r.o. Ideál-
ně postupné převzetí v  průběhu 2022/2023. Kontakt: 
 praxe-vpl@seznam.cz
Prodám zavedenou ordinaci dermatovenerologie v Hrad-
ci Králové, vedenou jako s.r.o. Roční obrat 1 200 000 Kč. 
Smlouvy s 5 hlavními pojišťovnami, kromě 209 a 213. Ordi-
nace je v objektu polikliniky v dobré lokalitě. Prodej možný 
ihned. Kontakt: 253 253 900
Prodám praxi ortopedie a ortopedické protetiky v Opavě 
vedenou jako s.r.o. Roční obrat kolem 3 mil. Kč a 3100 unik. 
pacientů v r. 2021. Mám smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami a nízký nájem. Prodej je možný ihned nebo 
podle domluvy. Kontakt: 253 253 900

ZÁSTUP 
PLDD v okrese Brno-venkov hledá kolegyni/kolegu na 
pravidelné zástupy, případně částečný úvazek. Kontakt: 
608 151 170
Hledám zástup do ordinace praktického lékaře na 
1–2 dny v týdnu, 4 hod. denně v centru Prahy. Kontakt:  
733 667 486
Hledám kolegyni/kolegu pro občasné zástupy dle obou-
stranné dohody (0–5 dní/měsíc) v ordinaci VPL v Kadani. 
Ordinace vybavená, se zázemím polikliniky a nemocnice, 
sestřička milá, pilná, pomůže se SW a vším okolo. Na dny 
zástupu se pokusíme vždy zajistit menší návštěvnost ze 
strany pacientů. Cena práce oboustrannou dohodou, propla-
tím cestovní výlohy + čas strávený na cestě, v případě zájmu 
při vícedenním zástupu jsem schopna zajistit i ubytování. 
Kontakt: praxeplzensko@seznam.cz
Hledám atestovaného gynekologa na záskok do gyneko-
logické ambulance na okraji v Prahy v termínu od 8. do 
25.11.2022, počet, rozvrh pracovních dnů dle domluvy, 
výhodné ocenění. Kontakt: 607 541 692
Hledám pediatra na zástup v ordinaci praktického dětského 
lékaře v Praze 4, pravidelně 1–2x měsíčně, v době dovolené 
a nemoci. Zkušená, ochotná a milá sestra. Smlouva DPP. 
Kontakt: pediatrie.jv@seznam.cz

Přijmu rezidenta v oboru VPL na 2–3 dny v týdnu. Velmi 
dobře vybavená ordinace v Praze, šikovná sestra. Blíže na 
mudr.hrdinova@email.cz
Hledám zástup na 1 až 2 dny týdně v ordinaci VPL na poli-
klinice v centru Zlína. Možnost následného převzetí praxe. 
Ordinace vybavená EKG, zkušená sestra. Akreditace v oboru 
VPL – možnost doškolení zájemce. Kontakt: 604 182 362, 
ordinace.maderova@seznam.cz
Do zavedené ordinace PLDD V Praze-Kunraticích hle-
dám z důvodu MD zástup na 2–3 dny v týdnu ideálně od 
září 2022. Za nabídky děkuji. Více informací na e-mailu:  
mudr.schneiderova@centrum.cz
Prodám zavedenou praxi praktické lékařky pro dospělé 
v Brně-Černých Polích na Durďákově 13. Mám něco pod 
2000 pacientů, přepočtených kolem 2600. Roční obrat 
praxe je 3,5 milionu. Plánuji odchod do důchodu. Kontakt:  
MUDr. Helena Šabatová, 603 258 404, helena.sabatova@
gmail.com, www.lekarprodospele.cz
Prodám ordinaci PL s.r.o Praha 4, na metru s možností 
ponechání malého nebo části úvazku, ev. nejprve zaměst-
nanecký poměr s budoucím převodem. Kontakt: 602 318 025
Prodám zavedenou ordinaci PL (forma právnická osoba) 
v Praze 4, Poliklinika na metru C. Spolupráce na 0,2 úvazku 
pro mě jako zaměstnance. Kontakt: 602 318 025 
Prodám ordinaci prakt. lékaře pro dospělé v Brně – OSVČ, 
ordinace v nájmu – poliklinika U Pošty 14, seriózní jednání. 
Více na tel. 602 483 042
Koupím zavedenou ordinaci VPL v okrese Pardubice. Kon-
takt: 777 150 381
Prodám dlouhodobě zavedenou ambulanci neurologie 
(EEG) jako s.r.o., sídlo ambulance v  Tišnově. Kontakt:  
602 788 088
Prodám ordinaci PL v Litvínově, prostory v soukromém 
vlastnictví. Pro lékaře, kteří nechtějí pracovat v pronájmu 
nebo zdravotnických řetězcích. Kontakt: 723 951 521,  
774 204 155
Praxe PL pro dospělé v Brumově Bylnici, Zlínský kraj. 
Kontakt: 731 721 230

PRODEJ A KOUPĚ 
Prodáme starší elektrický operační stůl, narkotizační pří-
stroj Chirana Anemat N8 a horkovzdušný sterilizátor HS62A 
Chirana, vše plně funkční. Kontakt: 602 833 161 
Prodám stojánkovou váhu Tonava, do hmotnosti 200 kg, 
měří BMI, staří 11 let, velmi zachovalá, používána 1 den 
v týdnu, kalibrovaná, foto zašlu e-mailem. Ukončení čin-
nosti. Kontakt: Dia.trebic@email.cz
Prodám starý audiometr Danplex, DA 74. Cena 1000 Kč, 
Praha. Kontakt: info@orl-foniatrie.cz, tel. 776 855 662
Prodám digitální audiometr a tympanometr AA220 a AA222 
Interacoustics. Metrologie 6/21. Cena 10000 Kč, Praha. 
Kontakt: info@orl-foniatrie.cz, 776 855 662
Prodám zařízení ordinace v Praze: sterilizátor, psací stůl, 
malé stolky s kovovou kostrou, prosklenou skříň – lékárnu. 
Kompletní nabídka s obrázky, cenami a kontaktem je k dis-
pozici ve formátu PDF na webu http://ordinace-praha-10.
wz.cz, tel. 602 216 268
Prodám nový, originálně zabalený, digitální dermatoskop 
FotoFinder DermLite. V záruce od 7/22. Omylem zakou-
peno 2x do ordinace. Cena 20 tis. (PC 25 tis.). E-mail:  
kvitkova.k@seznam.cz
Dám zdarma učebnice Homeopatie (Boiron). Kontakt: 
606 612 447
Prodám bezkontaktní oční tonometr Nidek NT 2000MIII 
a auto keratometr KM 500, Nidek, vše pravidelně serviso-
váno včetně kontrol tonometru metrologickým institutem, 
cena dohodou. Bližší informace: axa8@centrum.cz

PRONÁJEM 
Nabízíme k pronájmu ordinace v Brně-Černých Polích. 
Prostorné a světlé místnosti. Bezbariérový přístup. Dostatek 
parkovacích míst. Kontakt: kancelar@ernust.cz
Nabízíme k pronájmu zrekonstruované a zkolaudované or-
dinace v Praze 2. Prostorné a světlé místnosti. Klimatizace. 
Výtah. Kontakt: kancelar@lekarnabojiste.cz
Nabízíme k  pronájmu volný prostor pro možnou or-
dinaci v  centru Českého Těšína na ulici Smetanova  
č.p. 1908 o ploše 160 m2. Kontakt: hermanova.miriam@
centrum.cz
Možnost pronájmu zkolaudované ordinace s čekárnou v Pra-
ze 5. Lze pronajmout i větší celek (3 ordinace + sesterna, 
čekárna a zázemí pro personál). Úprava dispozic dle potřeb 
nájemce. Kontakt: kancelar@psychiatrie-praha.cz
Pronajmu zařízenou ordinaci v rustikálním stylu v Tře-
bechovicích pod Orebem (okr. HK) na 1–2 dny v týdnu dle 
dohody. Kontakt: 737 312 599
Nabízím k pronájmu byt ve vlastním domě na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, Praha 3-Královské Vinohrady. Rozumná cena. 
Kontakt: smidova.i@volny.cz, 606 837 375 (prosím SMS).
Pronájem prostor ordinace v centru Berouna, Havlíčko-
va ulice, prostory zavedené lékařské praxe o ploše přes  
50 m2, dvě místnosti, čekárna, zázemí, možno s parkováním. 
Kontakt: 720 170 133, viktor.mulac@gmail.com
Nabízíme k pronájmu 2 ordinace v soukr. zdravotnickém 
zařízení na Karlově nám. 3, Praha 2, www.on-line24.cz/
fotogalerie/ dle výběru od 10 000 Kč/měsíčně + záloha na 
služby. Možnost pronájmu sálku i admin. zázemí. Kontakt: 
andrea.vesecka@on-line24.cz
Pronajmu dlouhodobě zavedenou dermatologickou praxi 
v Praze 9, s chirur. sálkem, lasery, smlouvy se všemi poj., 
podmínky dohodou. Kontakt: marketa.prof@gmail.com

Hledáme 
REVIZNÍ LÉKAŘE / LÉKAŘKY

- na plný či částečný úvazek
- práci u nás lze nakombinovat s vaší         
  praxí 
- po zaškolení možnost práce 
  z domova

Vaši práci umíme ocenit. Nabízíme 
motivující finanční ohodnocení, 
k tomu 13. mzdu a celou řadu dalších 
benefitů.

Hledáme pro lokalitu PRAHA.
Těšíme se na Vaše životopisy. 

Jaroslav Pekárek
jaroslav.pekarek@ozp.cz
tel. č.: 777 462 701
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Nakonec; základní kniha islámu. – B. Oklamat; karetní hra; arabský emirát. – C. Hojit; 
zkrátka; solmizační slabika; obloha. – D. Manželčin otec; poslání; evropský veletok (německy); kaprovitá ryba. –  
E. Anglicky „mravenec“; sady; zakrslý strom; svlečení. – F. Nové způsoby; horolezecký tlumok; domácky Václav. 
– G. Ohrazený svršek povozu; komplikace; vystřikovat sliny. – H. Pichlavá tráva; rozkoš; zdánlivý lék obsahující 
jen farmakologicky nepůsobivé látky. – I. Části úst; 1. díl tajenky; umělecky bezcenné líbivé dílo. – J. Zchátralost; 
trnité stromy; horninové drti. – K. Obr podpírající nebeskou klenbu; akvarijní ryba; tornádo. – L. Vyčerpanosti; 
karabáč; domácky Vlastislav. – M. Citoslovce pípání; jestliže; styl; pohřební hostina. – N. SPZ Olomouce; kroužení 
(básnicky); druh javoru; dav lidí. – O. Značka pro tón; král zvířat; bavlněná tkanina; střední útočník. – P. Značka 
hořčice; naplnit tekutinou; italské město. – Q. Muslimské státy s teokratickou vládou; načerpaná.

SVISLE: 1. Acetát; promenády; část lanoví upínající stěžeň k lodním bokům. – 2. 2. díl tajenky. – 3. Biblic-
ká postava; sondy do země; helmice (zastarale); část molekuly. – 4. Nejvyšší germánský bůh; vlastní severským 
paroháčům; zpěvný pták; americký papoušek. – 5. Anglicky „sedět“; cíl; úpění; zpola (básnicky); značka americia. 
– 6. SPZ Litoměřic; šlágry; chrastí; znečišťovaná. – 7. Dlouhé básně; končina; čerpat pohonné hmoty. – 8. Vespod; 
kobyla; přehnané uctívání; mohutné sloní zuby. – 9. Dějství; sportovní oděv (slovensky); neklidně se pohybovati 
bez cíle z místa na místo; lůno. – 10. Travnaté step s řídkými skupinami stromů; domácky Jaroslav; nepohoda. – 
11. Slovenský herec; akvarijní ryba; vniknutí vzduchem; iniciály krále komiků. – 12. Předložka; nátěrová hmota; 
ztroskotané lodi; chobotnatec; druh dubu. – 13. Poplach na burze; organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu; žár 
(řídce); škodlivý hmyz. – 14. Kainův bratr; jméno tenistky Huberové; soubor přednášek; dělo. – 15. 3. díl tajenky. –  
14. Postava z opery Prodaná nevěsta; kroutit (slovensky); americký papoušek. 

Pomůcka: Anke, ant, OCA, šlap.

Myslím si, že tragédie a nemoci musí brát člověk jako osud, brát to od života ... (dokončení citátu Květy Fialové 
najdete v tajence). 

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v časopise 

Tempus medicorum 7–8/2022 se 
skrýval citát z knihy Anna 

Vickersová od Sinclaira Lewi-
se: Všichni ohavní mužští po-
rodníci tvrdí, že těhotenství je 
docela přirozený proces, a vy-
vozují z toho závěry, že ranní 
nevolnost není hnusná a  že 
porodní bolesti vlastně nejsou 
vůbec bolestivé.

Knihu oblíbených youtuberů 

Život na 4 kolech z nakladatelství 
Grada (viz anotaci), vyhrává de-
set vylosovaných luštitelů: Mi-
luše Bittnerová, Přerov; Jana 
Fišáková, Mariánské Lázně; 
Josef Hlaváček, Letohrad; Ema 
Husaříková, Kroměříž; Pavel 
Janík, Rožnov pod Radhoštěm; 
Michal Jurczyk, Olomouc; Ari-
ana Lajčíková, Hostivice; Marta 
Pobijaková, Krupka; Jiří Siegl, 
Brumov-Bylnice; Josef Tillich, 
Veselí nad Moravou.

Na správné řešení tajenky 
z  TM 9/2022 čekáme na adrese 
recepce@clkcr.cz do 5. 10. 2022. 
Výherci se mohou těšit na titul Di-
gitální rodičovství s podtitulem Jak 
pomoci dětem vybudovat si zdravý 
vztah k technologiím.

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování 
o ceny mohou být zařazeni pouze 
lékaři registrovaní v České lékařské 
komoře.

Život na 4 kolech 
Roman, Káťa a Keisy. Dobrodruzi, 
kteří neváhali a rozhodli se vyměnit 
své životní jistoty za život na čty-
řech kolech.
Ze staré dodávky si postavili za 
necelý měsíc plnohodnotný dům, 
do kterého se natrvalo nastěhovali 
a vyrazili poznávat svět. První část 
jejich cesty vedla do Skandinávie 
a následně procestovali mnoho ev-
ropských zemí. V současné době 
míří i za hranice starého kontinentu.
Téměř každý den spali na jiném 
místě a na cestách zažívali nespo-
čet zážitků, které sdílejí se svými 
fanoušky na jejich populárním You-
Tube kanále Roman & Káťa.
Kniha vás postupně provede jejich 
příběhem od úplného začátku. A do-
zvíte se, jestli se dá takový život žít 
dlouhodobě. Začtěte se do jejich 
vyprávění a posuďte sami – možná 
vás bude jejich příběh inspirovat.

Cena: 469 Kč, stran: 232, vydáno: 
2022

www.grada.cz
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Zdarma nové ordinace Praha 5, Poliklinika Zbraslav, Žitav-
ského 497 na dva roky nabízíme pediatrovi, alergologo-
vi, diabetologovi, prak. lékaři, revmatologovi. Těmto 
následně a ostatním zdravotníkům zvýhodněný nájem. 
Nezdravotníkům 400 Kč/m2/měs. Kontakt: 733 738 394, 
poliklinikazbraslav@centrum.cz
Soukromé NZZ pronajme 1 samostatnou ambulanci (možno 
i 2 propojitelné) v malém zdravotnickém středisku, me-
tro Vysočanská, Praha 9. V pronájmu již ortopedie, oční 
a psychologie. Nadstandardně vybaveno, vše nové, hezké. 
Kontakt: 776 875 513, info@recepce.eu

SLUŽBY 
Nabízím komplexní poradenství pro lékaře ve věcech spo-
jených s lékařskou praxí. Potřebujete konzultovat vyúčto-
vání, zúčtovací zprávy, vykazování, provozní řád, založení 
ambulance a  další? Kontakt: info@doktorservis.cz,  
www.doktorservis.cz
Konec roku a termín se blíží – splňujete již nové povinnosti 
podle zákona o odpadech? Zajistíme změny v PŘ, pokyny pro 
nakládání, povinné školení zaměstnanců a další. Vyřešíme 
i celou předpisovou základnu vaší praxe (BOZP, KHS, SÚKL 
atd.) Volejte: 734 763 336, www.admedica.cz
Víte, že při prodeji praxe OSVČ můžete odvést státu až 
36,5 % prodejní ceny? SRO – nejjednodušší způsob pro-
deje a jediná možnost reálného dědění praxí. Po pěti letech 
prodej nedaníte. Celá ČR. Kontakt: www.admedica.cz, 
tel. 734 763 336

RŮZNÉ 
Prodám Richard Češka a kol, Interna 2. vydání z r. 2015 
a Pavel Klener, Vnitřní lékařství 4. vydání z r. 2011, prakticky 
nepoužívané, cena dohodou. Kontakt: 604 337 464
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ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Devenal 500 mg potahované tablety.
SLOŽENÍ: Flavonoida micronisata 500 mg (obsahující 450 mg diosminu a 50 mg dalších flavonoidů vyjádřených jako hesperidin). INDIKACE: Léčba chronické žilní insuficience dolních končetin s následujícími 
funkčními symptomy: pocit těžkých nohou a otoky dolních končetin, bolest, noční křeče dolních končetin. Symptomatická léčba akutní ataky hemoroidálního onemocnění. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: 
Chronická žilní insuficience 1 tableta dvakrát denně (v poledne a večer). Akutní ataka hemoroidálního onemocnění: první 4 dny léčby 3 tablety dvakrát denně. Následujících 3 dny 2 tablety dvakrát denně. Udr-
žovací léčba 1 tableta dvakrát denně. Devenal je indikován k léčbě dospělých. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nenahrazuje 
jinou specifickou léčbu onemocnění konečníku. Pokud symptomy při krátkodobé léčbě neodezní, doporučuje se proktologické vyšetření a léčba by měla být přehodnocena. INTERAKCE: Žádné interakce. FER-
TILITA, TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Nejsou žádné údaje o vlivu na fertilitu. Jako preventivní opatření je doporučeno vyhnout se používání přípravku Devenal během těhotenství a kojení. ÚČINKY NA SCHOPNOST 
ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE: Žádný vliv. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Časté: nauzea, vomitus, průjem, dyspepsie. Méně časté: kolitida. Vzácné: bolesti hlavy, závratě, malátnost, vyrážka, svědění, kopřivka. Není 
známo: ojedinělý otok obličeje, rtů a očních víček spojený s hypersenzitivní reakcí, ve výjimečných případech Quinckeho edém. PŘEDÁVKOVÁNÍ: Nebyly hlášeny žádné případy předávkování. FARMAKOLOGICKÉ 
VLASTNOSTI: Látky stabilizující kapiláry, bioflavonoidy, ATC kód: C05CA53. UCHOVÁVÁNÍ: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky. BALENÍ: 60 potahovaných tablet, výdej není vázán na lékařský předpis, není 
hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, 180 a 120 potahovaných tablet, výdej vázán na lékařský předpis, částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. DRŽITEL ROZHODNUTÍ  
O REGISTRACI Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s. Pod Višňovkou 1662/27, Krč, 140 00 Praha. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 85/515/18-C 9. DATUM REVIZE TEXTU SPC 3. 12. 2020. Pro úplnou informaci se seznam-
te s celým zněním SPC na stránkách sukl.cz nebo devenal.cz. Určeno pro odbornou veřejnost. Datum vypracování materiálu 07. 09. 2022, CZ-D220903.

SLOŽENÍ S DOPORUČENÍM 1 – SILNÉ

1Nicolaides A, Kakkos S, Baekgaard N, et al. Management of chronic venous disorders of the lower limbs. Guidelines According to Scientific Evidence. Part I. Int Angiol. 2018 Jun; 37(3): 181–254. 
2Cenová regulace, vychází z ceny původce přípravku Devenal 500 mg 120 potahovaných tablet v ceníku Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s. platného ke dni 1. 9. 2022.

DOSTUPNĚJŠÍ 
LÉČBA
chronické žilní insuficience a hemoroidální krize

NIŽŠÍ FINANČNÍ NÁROČNOST  
LÉČBY PRO VAŠE PACIENTY

367,69 Kč

flavonoida micronisata 500 mg (diosmin 450 mg, hesperidin 50 mg)
dle mezinárodních léčebných postupů pro léčbu hlavních funkčních  
symptomů chronické žilní insuficience1

Maximální reálný doplatek v lékárně  2
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