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Jste nespokojeni
s platbami od pojišťoven
Nový rok 2019
Možnosti komory ovlivnit výsledky dosotva začal a zdra- hodovacího řízení jsou samozřejmě úměrné
votní pojišťovny právě počtu plných mocí, kterým vyjednajiž rozesílají sou- vači komory disponují.
kromým lékařům
Vzhledem k tomu, že za uplynulých šest
návrhy dodatků ke let pojišťovny ambulantním lékařům nezasmlouvám o úhra- platily pět a půl miliardy korun ( jen ambudě zdravotní péče. Také tentokrát jsme svěd- lantním specialistům nezaplatily v roce 2016
ky „lidové tvořivosti“ některých oblastních pojišťovny 1 440 000 000 Kč), s ohledem
poboček, které si úhradovou vyhlášku vy- na vývoj ekonomiky, růst výběru zdravotkládají po svém a snaží se lékařům vnucovat ního pojištění i daní, prosazovala komora
nevýhodné smlouvy. V této souvislosti je pro rok 2019 nárůst průměrné úhrady pro
vhodné připomenout si alespoň tři zásady, jednotlivého poskytovatele při zachování
jejichž respektování může nám soukromým objemu poskytnuté péče minimálně ve výši 6
lékařům ušetřit i desítky tisíc korun.
% oproti roku 2018. Vzhledem k nedostatku
První zásada je vlastně opakováním zná- plných mocí však naši vyjednavači neměli
mého úsloví, že smlouvu sice
sílu požadavky komory propodepsat mohu, ale pořádně Nejste spokojeni sadit.
si ji předtím přečíst musím.
Jednání sice skončila dos úhradami od
Žádný spěch! Pojišťovny nehodou ve všech segmentech,
zdravotních
mají právo stanovit svévolně
avšak podstatná část zdrapojišťoven?
nějaké krátké lhůty pro podpis.
votních služeb, kterou ambuZašlete svoji
Pokud si nejsem jist, mohu se
lantní lékaři poskytují, zůstane
obrátit s žádostí o pomoc na
plnou moc pro i v roce 2019 ze strany zdravotprávní kancelář komory, jejíž
ních pojišťoven nezaplacena.
ČLK-o.s.
odborníci dodatek prostudují
Komora s tím sice nesouhlasí,
a bezplatně mi poradí.
ale bez dostatečné podpory od soukromých
Druhé pravidlo říká, že smysl má podepi- lékařů je to tak vše, co můžeme dělat.
sovat pouze takový dodatek, který je pro mne
Také letos jsme požádali pojišťovny o invýhodnější než doslovné znění úhradové formace, kolik zdravotní péče, která byla
vyhlášky. Pokud totiž žádný dodatek nepo- indikovaná a lege artis provedená, ambudepíši, pak jsou mi pojišťovny stejně povinné lantním specialistům pojišťovny nezaplatily
platit podle vyhlášky. Krátit výši záloh nebo podle Seznamu zdravotních výkonů. Z dat
opožďovat jejich výplatu bez mého souhlasu samotných pojišťoven vyplývá, že také v popojišťovny nesmí.
sledním uzavřeném roce, tedy v roce 2017,
Za třetí pak právníci radí nepodepisovat ambulantní specialisté nedostali částku 1,31
úhradový dodatek dříve, než nám pojišťovna miliardy korun, která by jim podle Seznasdělí všechny potřebné parametry pro výpo- mu zdravotních výkonů za odvedenou práci
čet budoucí úhrady a regulací. Kdo podepíše náležela.
nevýhodnou smlouvu, nemůže se divit, když
Pokud jste soukromým lékařem či lému následně nepomůže ani soud.
kařkou a nejste spokojeni s výší úhrady od
Již nyní je také třeba myslet na budouc- zdravotních pojišťoven, pak nám pomozte
nost. Zanedlouho bude totiž zahájeno do- prosadit nápravu. Zašlete svoji plnou moc
hodovací řízení o úhradách na příští rok. pro ČLK-o.s. Pokud to uděláte, pak vás v jedLékařská komora hájí v dohodovacím ří- náních se zdravotními pojišťovnami budou
zení zájmy svých členů na základě plných zastupovat v segmentu ambulantních spemocí udělených pro ČLK-o.s. Ani v jednom cialistů MUDr. Říhová, v segmentu prakticsegmentu poskytovatelů přitom zatím naše kých lékařů MUDr. Němeček, v segmentu
ČLK-o.s. není nejsilnějším vyjednavačem, komplement MUDr. Musil a v segmentu
který by disponoval největším počtem pl- ambulantní gynekologie MUDr. Henčlová.
ných mocí, a ani v jednom segmentu tedy Samozřejmě všichni s plnou podporou právnení zástupce komory v pozici koordinátora ní kanceláře komory.
a mluvčího pro jednání s pojišťovnami.
Milan Kubek
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Neuhrazená ambulantní péče 2012–2017
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ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE

XXXII. sjezd delegátů České lékařské komory jako nejvyšší orgán ČLK pověřil na podzim
roku 2017 představenstvo a prezidenta ČLK, aby požádali zdravotní pojišťovny o vyčíslení
rozdílu (v Kč) mezi vykázanou a zdravotními pojišťovnami uznanou zdravotní péčí a výší
úhrady po uplatnění regulací a limitů plynoucích z úhradových vzorců.
V květnu 2018 byla zveřejněna data týkající se let 2012–2016.
Koncem roku 2018 požádala ČLK o data týkající se roku 2017. Níže
zveřejňujeme aktualizovanou statistiku týkající se let 2012–2017.
Z důvodu jiného způsobu úhrady v odbornosti gynekologie a po-

rodnictví v porovnání se zbytkem ambulantní specializované péče
jsou získaná data rozdělena zvlášť pro odbornost gynekologie
a porodnictví a zvlášť pro zbytek odborností spadajících do
ambulantní specializované péče.

 Ambulantní specializovaná péče bez gynekologie
Pracoviště ambulantní specializované péče (bez odbornosti
gynekologie a porodnictví) obdržela v souhrnu za všechny zdravotní
pojišťovny za období 2012-2017 o 5,44 mld. korun méně, než byla
hodnota uznaných dávek (konkrétně o 5 442 575 tis. Kč), přičemž
téměř polovina tohoto deficitu byla generována za poslední dva

roky - 2016 a 2017 (2,57 mld. Kč). Nejvyšší deficit je zaznamenán
v roce 2016, kdy dosáhl částky cca 1,44 mld. Kč a oproti roku 2012 se
zvýšil o 0,94 mld. Kč. V roce 2017 rozdíl mezi úhradami a uznanými
dávkami činí -1,13 mld. Kč. Hodnota dávek a jejich celková úhrada
za sledované období je znázorněna v grafu 1.

Graf 1 Hodnota dávek a jejich celková úhrada za pracoviště ambulantní specializované péče v tis. Kč
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Celkový přehled rozdílů mezi úhradami a hodnotami uznaných dávek v absolutních hodnotách za sledované období podle
jednotlivých zdravotních pojišťoven je uveden v tabulce 1.
Záporná hodnota vyčísleného rozdílu vyjadřuje skutečnost,

že zdravotní pojišťovny uhradily poskytovatelům v souhrnu
méně oproti hodnotě vykázaných a uznaných dávek, které jednotlivé zdravotní pojišťovny ocenily plnou hodnotou bodu bez regulace.

Tabulka 1 Rozdíl mezi úhradou za dávky a hodnotami uznaných dávek pracovišť ambulantní specializované péče v tis. Kč
Kód ZP
111

ZP

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem

–604 414

–2 951 927

–86 467

–70 656

–283 004

–144 317

–118 204

–560 265

–136 687

–732 092

VZP

–265 312

–525 632

–347 115

201

VoZP

–48 495

–20 357

–42 444

–14 585

205

ČPZP

–32 430

–80 851

–95 813

–88 650

207

OZP

–62 264

–88 256

–114 347

–172 773

–157 765

–436 297

–773 157

209

ZPŠ

–2 222

–2 323

–2 160

–3 678

–7 612

5 547

–12 449

211

ZPMV

–46 613

–66 974

–69 776

–67 632

–201 061

–141 546

–593 601

213

RBP

Celkem

–45 400

–47 219

–53 225

–25 083

–72 228

–66 081

–309 235

–502 737

–831 612

–724 881

–808 698

–1 442 607

–1 132 042

–5 442 575

U pracovišť ambulantní specializované péče úhrady nedosahují hodnot uznaných dávek ani u jedné zdravotní pojišťovny za
celé sledované období, kromě celkových úhrad ZPŠ v roce 2017.
Souhrnný přehled je uveden v tabulce 2 a 3. Deficit v úhradách
se od roku 2012 prohlubuje. V roce 2012 byly úhrady nižší než
hodnota uznaných dávek o 2,9 % a v roce 2017 tento rozdíl tvořil

už 4,7 %. Nejvyšší celkový deficit je však zaznamenán v roce 2016,
a to v objemu 6,3 %. Největší rozdíl v procentech mezi úhradami
a hodnotami uznaných dávek je zaznamenán u OZP. V průměru
za celé sledované šestileté období jsou u této pojišťovny úhrady
nižší o 9,0 %, nejnižší jsou zaznamenány v roce 2015, kdy úhrady
dosahovaly pouze 88,1 % hodnot uznaných dávek.

Tabulka 2 Podíl úhrad za dávky a hodnot uznaných dávek pracovišť ambulantní specializované péče
vyjádřený v procentech
Kód ZP

ZP

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem

VZP

97,6 %

95,3 %

97,0 %

96,5 %

94,2 %

95,7 %

96,0 %

201

VoZP

94,7 %

97,9 %

96,1 %

98,8 %

94,6 %

95,8 %

96,2 %

205

ČPZP

97,9 %

96,0 %

95,6 %

96,2 %

94,4 %

95,6 %

95,8 %

207

OZP

94,8 %

93,0 %

91,4 %

88,1 %

89,3 %

90,7 %

91,0 %

209

ZPŠ

98,4 %

98,5 %

98,8 %

98,0 %

96,2 %

102,8 %

98,8 %

211

ZPMV

97,8 %

96,9 %

97,0 %

97,4 %

93,1 %

95,4 %

96,1 %

213

RBP

93,4 %

93,2 %

93,1 %

97,1 %

92,2 %

93,3 %

93,7 %

97,1 %

95,5 %

96,3 %

96,2 %

93,7 %

95,3 %

95,6 %

111

Celkem

Tabulka 3 Rozdíl v procentech mezi úhradami za dávky a hodnotami uznaných dávek pracovišť ambulantní
specializované péče – procentuální vyčíslení neuhrazených zdravotních služeb oproti hodnotám uznaných dávek
ZP

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem

111

Kód ZP

VZP

–2,4 %

–4,7 %

–3,0 %

–3,5 %

–5,8 %

–4,3 %

–4,0 %

201

VoZP

–5,3 %

–2,1 %

–3,9 %

–1,2 %

–5,4 %

–4,2 %

–3,8 %

205

ČPZP

–2,1 %

–4,0 %

–4,4 %

–3,8 %

–5,6 %

–4,4 %

–4,2 %

207

OZP

–5,2 %

–7,0 %

–8,6 %

–11,9 %

–10,7 %

–9,3 %

–9,0 %

209

ZPŠ

–1,6 %

–1,5 %

–1,2 %

–2,0 %

–3,8 %

2,8 %

–1,2 %

211

ZPMV

–2,2 %

–3,1 %

–3,0 %

–2,6 %

–6,9 %

–4,6 %

–3,9 %

213

RBP

–6,6 %

–6,8 %

–6,9 %

–2,9 %

–7,8 %

–6,7 %

–6,3 %

–2,9 %

–4,5 %

–3,7 %

–3,8 %

–6,3 %

–4,7 %

–4,4 %

Celkem

V tabulce 4 jsou pro každou odbornost zvlášť vyčísleny rozdíly
mezi celkovou úhradou a hodnotou uznaných dávek, oceněných
v plné hodnotě bodu bez uplatnění regulace, v procentech. Záporné hodnoty vyjadřují nižší úhradu, než byla vyčíslena hodnota
uznaných dávek. Pracoviště jsou seřazena dle označení odbornosti.

4

Největší rozdíl za celé šestileté období z pohledu podílu mezi úhradami a hodnotami dávek v procentech je nejvyšší
u pracovišť s odborností 720 paliativní medicína, kde je celková úhrada nižší o 9,5 %, pracovišť s odborností 701 otorinolaryngologie s nižší úhradou o 9,4 % a pracovišť s odborností 702 foniatrie
s nižší úhradou o 9,2 % oproti celkové hodnotě uznaných dávek.
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Tabulka 4 Rozdíl v procentech mezi úhradami za dávky a hodnotami uznaných dávek
pracovišť ambulantní specializované péče (řazeno podle odbornosti pracovišť)
ODB

název odbornosti pracoviště

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem 2012–2017

101

Interna

–4,1 %

–0,9 %

–1,3 %

–5,9 %

–12,5 %

–5,7 %

–5,4 %

102

Angiologie

–2,6 %

–5,1 %

–3,3 %

–3,5 %

–4,7 %

–2,9 %

–3,7 %

103

Diabetologie

–5,3 %

–9,0 %

–7,0 %

–6,2 %

–11,2 %

–9,6 %

–8,2 %

104

Endokrinologie

–2,0 %

–3,3 %

–3,0 %

–3,4 %

–5,7 %

–4,0 %

–3,7 %

105

Gastroenterologie

–8,8 %

–5,5 %

–3,6 %

–4,8 %

–3,3 %

–2,5 %

–4,4 %

106

Geriatrie

–2,3 %

–5,3 %

–6,5 %

–3,2 %

–10,5 %

–6,2 %

–5,8 %

107

Kardiologie

–2,2 %

–5,1 %

–4,3 %

–3,6 %

–7,6 %

–4,6 %

–4,7 %

108

Nefrologie

0,1 %

–2,6 %

–5,4 %

–4,8 %

–5,7 %

–3,6 %

–3,8 %

109

Revmatologie

–0,9 %

–0,6 %

–0,9 %

–4,0 %

–1,5 %

–1,5 %

–1,6 %

128

Pracoviště hemodialýzy

–0,2 %

–0,1 %

–0,1 %

–0,1 %

–0,1 %

–0,1 %

–0,1 %

201

Rehabilitační a fyzikální medicína

–3,5 %

–6,0 %

–4,5 %

–4,0 %

–8,1 %

–5,7 %

–5,4 %

202

Hematologie

–0,4 %

–0,3 %

–0,7 %

–0,4 %

–2,8 %

–0,2 %

–0,8 %

203

Infekční lékařství

1,2 %

17,8 %

2,3 %

1,2 %

–1,8 %

1,3 %

2,5 %

204

Tělovýchovné lékařství

–5,4 %

–5,3 %

–1,3 %

–0,3 %

–3,4 %

–0,8 %

–2,9 %

205

Pneumologie a ftizeologie

–5,5 %

–8,9 %

–7,6 %

–7,1 %

–9,8 %

–14,0 %

–9,2 %

207

Alergologie a klinická imunologie

–3,6 %

–5,1 %

–4,5 %

–4,0 %

–6,5 %

–7,4 %

–5,3 %

208

Lékařská genetika

–4,1 %

–4,2 %

–3,0 %

–4,5 %

–9,9 %

–6,6 %

–5,6 %

209

Neurologie

–4,0 %

–4,6 %

–3,3 %

–3,3 %

–5,4 %

–4,1 %

–4,1 %

210

Dětská neurologie

–4,2 %

–4,3 %

–2,9 %

–0,6 %

–3,8 %

–4,8 %

–3,6 %

301

Dětské lékařství

–3,8 %

–5,6 %

–2,4 %

–2,6 %

–3,6 %

–3,6 %

–3,6 %

302

Dětská kardiologie

–3,0 %

–5,8 %

–5,0 %

–4,0 %

–7,3 %

–6,6 %

–5,4 %

305

Psychiatrie

–2,2 %

–3,2 %

–2,5 %

–2,2 %

–4,1 %

–1,3 %

–2,6 %

306

Dětská a dorostová psychiatrie

–1,9 %

–2,9 %

–1,9 %

–2,1 %

–4,0 %

–1,5 %

–2,4 %

308

Návykové nemoci

–5,3 %

–7,5 %

–2,4 %

–4,3 %

–4,0 %

–0,4 %

–4,0%

309

Sexuologie

–1,3 %

–0,5 %

–3,2 %

–1,9 %

–1,6 %

–1,0 %

–1,6 %

401

Pracovní lékařství

–0,1 %

–1,9 %

–2,5 %

1,2 %

0,5 %

–1,7 %

–0,8 %

402

Klinická onkologie

–1,0 %

–0,5 %

–0,6 %

–1,4 %

–1,2 %

–0,5 %

–0,9 %

403

Radiační onkologie

–4,1 %

–1,4 %

–0,8 %

–0,9 %

–2,7 %

–0,6 %

–1,7 %

404

Dermatovenerologie

–3,4 %

–4,9 %

–4,1 %

–3,3 %

–4,6 %

–5,4 %

–4,3 %

405

Dětská dermatologie

–0,5 %

–2,2 %

–0,9 %

–1,3 %

–0,9 %

–0,5 %

–1,0 %

406

Pracoviště korektivní dermatologie

–7,3 %

–14,5 %

–13,0 %

–5,3 %

–3,9 %

–0,5 %

–7,2 %

407

Nukleární medicína

–1,3 %

–3,0 %

–6,2 %

–11,8 %

–12,7 %

–9,1 %

–8,6 %

409

Dětská neurologie

–2,4 %

–4,4 %

–3,6 %

–3,1 %

–6,0 %

–5,0 %

–4,1 %

501

Chirurgie

–3,4 %

–6,3 %

–5,1 %

–4,1 %

–5,2 %

–3,7 %

–4,6 %

502

Dětská chirurgie

–3,5 %

–7,4 %

–2,7 %

–2,9 %

–3,6 %

–3,8 %

–4,0 %

503

Úrazová chirurgie

–4,2 %

–0,9 %

–4,5 %

–9,0 %

–10,4 %

–0,3 %

–5,0 %

504

Cévní chirurgie

–2,7 %

–6,4 %

–3,6 %

–6,3 %

–8,3 %

–10,8 %

–6,7 %

506

Neurochirurgie

–3,2 %

–4,3 %

–6,6 %

–6,4 %

–6,4 %

–8,9 %

–6,1 %

507

Hrudní chirurgie

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

–39,9 %

–6,9 %

5J1

Jednodenní péče chirurgie

–0,6 %

–3,1 %

–0,4 %

–2,2 %

0,0 %

0,0 %

–0,9 %

601

Plastická chirurgie

–4,1 %

–5,4 %

–5,4 %

–3,9 %

–5,1 %

–3,5 %

–4,6 %

606

Ortopedie

–3,3 %

–5,1 %

–3,4 %

–3,2 %

–5,1 %

–3,6 %

–4,0 %

607

Ortopedická protetika

–3,4 %

–9,3 %

–2,2 %

–2,9 %

–4,5 %

–4,7 %

–4,5 %

6J6

Jednodenní péče ortopedie

–2,1 %

–1,1 %

–0,8 %

–1,7 %

0,0 %

0,0 %

–0,7 %

701

Otorinolaryngologie

–4,2 %

–8,3 %

–7,0 %

–5,2 %

–15,5 %

–13,0 %

–9,4 %

702

Foniatrie

–3,5 %

–7,0 %

–6,7 %

–7,3 %

–11,6 %

–15,6 %

–9,2 %

704

Dětská otorinolaryngologie

–5,1 %

–7,9 %

–7,3 %

–5,9 %

–14,1 %

–9,2 %

–8,4 %

705

Oftalmologie

–2,4 %

–9,2 %

–7,2 %

–6,8 %

–10,3 %

–7,6 %

–7,4 %

706

Urologie

–2,2 %

–4,9 %

–4,3 %

–3,7 %

–4,3 %

–3,3 %

–3,8 %

707

Dětská urologie

–13,4 %

–10,2 %

–18,7 %

–5,9 %

–7,8 %

–2,1 %

–8,9 %

708

Anesteziologie a intenzivní medicína

–1,7 %

1,9 %

–3,4 %

–3,2 %

–6,5 %

–3,7 %

–2,8 %

710

Algeziologie – léčba bolesti

–2,8 %

2,3 %

–6,6 %

–7,6 %

–9,2 %

–6,4 %

–6,9 %

720

Paliativní medicína

780

Hyperbarická a letecká medicína

TEMPUS MEDICORUM

/ LEDEN 2019

–

–

0,0 %

0,0 %

–6,0 %

–15,5 %

–9,5 %

0,0 %

0,0 %

–3,2 %

–3,5 %

–7,5 %

–8,5 %

–6,2 %
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 Ambulantní specializovaná péče v odbornosti gynekologie a porodnictví
Při porovnání úhrad v absolutních hodnotách s hodnotami uznaných dávek získala pracoviště gynekologie a porodnictví v souhrnu za všechny zdravotní pojišťovny v roce 2012
o 216 620 tis. Kč více, než byla celková hodnota uznaných dávek, v roce 2013 tvořil kladný rozdíl celkem 188 109 tis. Kč. Od

roku 2014 v souhrnu za všechny zdravotní pojišťovny je generován deficit, to znamená, že celkové úhrady byly nižší než vyčíslená hodnota uznaných dávek. Celkový přehled za sledované
období podle jednotlivých zdravotních pojišťoven je uveden
v tabulce 5.

Tabulka 5 Rozdíl mezi úhradou za dávky a hodnotou uznaných dávek u pracovišť s odborností gynekologie
a porodnictví v tis. Kč
Kód ZP
111

ZP

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VZP

114 681

23 006

–74 674

–108 353

–34 386

–45 108

Celkem
–124 832

201

VoZP

14 329

12 673

17 500

16 911

12 459

4 561

78 433

205

ČPZP

70 629

121 087

20 523

22 631

3 285

15 264

253 420

207

OZP

–674

3 576

30

–4 184

–5 185

–3 704

–10 141

209

ZPŠ

918

844

1 269

212

152

–2 288

1 107

211

ZPMV

18 883

24 410

3 717

9 337

1 652

10 902

68 901

213

RBP

–2 144

2 513

–4 104

–186

–6 620

–2 336

–12 878

216 620

188 109

–35 738

–63 632

–28 642

–22 708

254 009

Celkem

Do souhrnu jsou započteny hodnoty pracovišť s odborností 603
gynekologie a porodnictví, 604 dětská gynekologie, 613 pracoviště
akreditovaného centra asistované reprodukce, a to včetně pracovišť
jednodenní péče a zákrokových sálků.
Pracoviště gynekologie a porodnictví jsou nejlépe finančně ohodnocena u České průmyslové zdravotní pojišťovny, kde úhrady překračují hodnoty dávek za celé šestileté období o 9,3 %, dále u VoZP
o 6,5 % a u ZPMV o 2,4 %. U těchto zdravotních pojišťoven úhrady

převyšovaly hodnoty dávek ve všech sledovaných letech, i když s klesajícím trendem.
V souhrnu za celé sledované období a všechny ZP utržila pracoviště
gynekologie a porodnictví o 1,3 % více finančních prostředků, než byly
oceněné uznané dávky. V letech 2012 a 2013 byly v souhrnu za všechny
zdravotní pojišťovny u těchto pracovišť úhrady vyšší než hodnoty uznaných dávek o 7,6 %, resp. 6,4 %. V letech 2014 až 2017 jsou již v souhrnu
za všechny ZP úhrady nižší než hodnoty uznaných dávek (tabulka 6).

Tabulka 6 Podíl úhrady za dávky a hodnoty uznaných dávek pracovišť s odborností gynekologie a porodnictví
Kód ZP

ZP

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem

111

VZP

106,9 %

101,3 %

96,0 %

94,4 %

98,3 %

97,8 %

98,9 %

201

VoZP

108,9 %

107,1 %

108,4 %

107,9 %

105,5 %

102,0 %

106,5 %

205

ČPZP

120,3 %

136,0 %

104,4 %

104,6 %

100,6 %

102,8 %

109,3 %

207

OZP

98,4 %

106,7 %

100,1 %

91,4 %

87,2 %

90,2 %

96,3 %

209

ZPŠ

102,3 %

102,0 %

102,8 %

100,4 %

100,3 %

95,9 %

100,4 %

211

ZPMV

104,5 %

105,6 %

100,8 %

101,9 %

100,3 %

102,0 %

102,4 %

213

RBP

98,6 %

101,5 %

97,7 %

99,9 %

96,7 %

98,8 %

98,8 %

107,6 %

106,4 %

98,9 %

98,1 %

99,2 %

99,4 %

101,3 %

Celkem

V tabulce 7 jsou u jednotlivých typů pracovišť v odbornosti gynekologie a porodnictví vyčísleny rozdíly mezi celkovou úhradou
a hodnotou uznaných dávek, oceněných v plné hodnotě bodu bez

uplatnění regulace v tis. Kč. Záporné hodnoty vyjadřují nižší úhradu,
než byla vyčíslena hodnota uznaných dávek, kladná hodnota vyjadřuje
vyšší úhrady, než byla vyčíslená hodnota uznaných dávek.

Tabulka 7 Vyčíslené rozdíly mezi celkovou úhradou a hodnotou uznaných dávek pro jednotlivé typy pracovišť
gynekologie a porodnictví v tis. Kč
ODB

název odbornosti pracoviště

603

Gynekologie a porodnictví

2013

2014

2016

2017

216 781

604

189 794

–34 790

–63 658

–28 297

–22 141

257 689

Dětská gynekologie

–38

–242

–372

–296

–297

–419

–1 664

613

Pracoviště akreditovaného centra asistované reprodukce

–123

254

552

333

–49

–148

819

6J3

Jednodenní péče gynekologie a porodnictví

0

–1 697

–1 129

–11

0

0

–2 836

216 620

188 109

–35 738

–63 632

–28 642

–22 708

254 009

CELKEM

6

2012

2015

Celkem 2012–2017
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V tabulce 8 je vyjádřen v procentech podíl úhrady za dávky
a hodnoty uznaných dávek pro jednotlivé typy pracovišť v odbornosti gynekologie a porodnictví. Nejnižší úhradu v posledních třech

letech obdržela pracoviště v odbornosti 604 – dětská gynekologie, konkrétně v roce 2017 bylo poskytovatelům uhrazeno pouze
91,1 % hodnoty vykázané péče.

Tabulka 8 Podíl úhrady za dávky a hodnoty uznaných dávek v jednotlivých letech vyjádřený v procentech
u jednotlivých typů pracovišť v odbornosti gynekologie a porodnictví
ODB

název odbornosti pracoviště

603

Gynekologie a porodnictví

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem 2012–2017

108,4 %

604

107,1 %

98,9 %

98,0 %

99,2 %

99,4 %

101,4 %

Dětská gynekologie

99,1 %

94,0 %

90,7 %

91,6 %

93,4 %

91,1 %

93,4 %

613

Pracoviště akreditovaného centra asistované reprodukce

99,9 %

100,1 %

100,3 %

100,2 %

100,0 %

99,9 %

100,1 %

6J3

Jednodenní péče gynekologie a porodnictví

100,0 %

85,6 %

87,9 %

99,9 %

100,0 %

100,0 %

93,0 %

107,6 %

106,4 %

98,9 %

98,1 %

99,2 %

99,4 %

101,3 %

CELKEM

2012

 Závěr
uznaných dávek, v roce 2017 hodnota úhrad dosahuje pouze
95,3 % hodnoty dávek, přičemž v roce 2016 to bylo dokonce
93,7 % hodnoty uznaných dávek. Za celé sledované období
(2012–2017) činí deficit 5,44 mld. Kč, přičemž téměř polovina tohoto
deficitu byla generována za poslední dva sledované roky – 2016 a 2017
(2,57 mld. Kč). S ohledem na nastavení výpočtu úhrad lze prohlubování deficitu předpokládat i v roce 2018.
Z obdržených dat sice nelze dovozovat konkrétní finanční dopad
regulací na jednotlivé smluvní poskytovatele, je z nich však zcela zřejmé,
že státem nastavené úhradové podmínky ve sledovaném období snížily
u významné většiny poskytovatelů úhradu pod státem předpokládané
náklady. Tato situace má již zřetelný odraz v praxi. Řada poskytovatelů
zdravotních služeb má problémy s ufinancováním provozu zařízení. Řešení jsou různá, často diskutabilní, téměř vždy dlouhodobě neudržitelná. Jedním z definitivních řešení, které zmiňují poskytovatelé
stále častěji, je prodej praxe velkému poskytovateli. Zda je toto řešení
pro systém přínosné, ukáže čas. Z našich zkušeností se zatím jeví, že
nuceným prodejem praxí přichází zdravotnictví o zkušené a poctivé
lékaře s nulovými úsporami pro systém.
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Foto: Shutterstock.com

Data získaná od zdravotních pojišťoven potvrdila, že úhrada
od zdravotních pojišťoven v drtivé většině odborností nedosahuje
hodnoty vykázaných a uznaných dávek, oceněných s plnou hodnotou
bodu bez regulace. Tyto rozdíly přetrvávají i v roce 2017.
Pouze u poskytovatelů v oboru gynekologie a porodnictví
jsou v některých obdobích vyčísleny vyšší úhrady, než jsou hodnoty vykázaných a uznaných dávek. U jednotlivých zdravotních
pojišťoven je však vývoj odlišný. Ve všech sledovaných letech je
vyšší úhrada u VoZP, ČPZP a ZPMV, avšak s klesajícím trendem.
U ZPŠ jsou vyšší úhrady v letech 2012–2016, v roce 2017 jsou u této
zdravotní pojišťovny vyčísleny nižší úhrady, než byly hodnoty
uznaných dávek. U ostatních zdravotních pojišťoven je vyčíslen
deficit. Nutno dodat, že vyšší úhrady u některých zdravotních
pojišťoven v odbornosti gynekologie a porodnictví již od
roku 2014 nepokrývají nižší úhrady u ostatních zdravotních
pojišťoven, a proto v celkovém souhrnu je i v odbornosti
gynekologie a porodnictví generován deficit.
Co se týče ostatních pracovišť ambulantní specializované
péče, deficit úhrad se prohlubuje. Zatímco v roce 2012 představovaly úhrady za všechny zdravotní pojišťovny 97,1 % hodnoty
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K úhradovým dodatkům
pro rok 2019

8

(předběžné úhrady), protože jeho produkce
je v hodnoceném období vyšší nežli v referenčním a na straně zdravotní pojišťovny
by tak docházelo k zadržování finančních
prostředků, nesmí být poskytovatel nucen
k podpisu té části dodatku, kde je sjednáván
způsob stanovení celkové úhrady a poskytovatel s ním nesouhlasí.
8. Obsahy úhradových dodatků, které
jsou poskytovatelům předkládány, nebyly s ČLK projednávány. ČLK si vyžádala od
jednotlivých zdravotních pojišťoven vzory
dodatků, které jsou rozesílány poskytovatelům. K dodatkům, které zdravotní pojišťovny komoře poskytnou, bude zpracováno
stanovisko.
9. ČLK poskytla všem zdravotním pojišťovnám jmenný seznam lékařů, kteří
byli ke dni 15. 12. 2018 držiteli platného
Diplomu celoživotního vzdělávání. Tito
lékaři nemusí zdravotním pojišťovnám
diplom dokládat. Informace od ČLK bude
podkladem pro bonifikaci smluvních poskytovatelů tam, kde to úhradová vyhláška
stanoví. Ti lékaři, kteří získali Diplom
celoživotního vzdělávání po 15. 12. 2018,
jej musí předložit zdravotní pojišťovně
individuálně.
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, advokátka

Foto: Shutterstock.com

Opět nastal čas, kdy zdravotní pojišťovny
předkládají k podpisu úhradové dodatky,
tentokrát pro rok 2019. V této souvislosti
shrnujeme podstatná fakta:
1. Poskytovatel musí mít dostatečný
časový prostor, aby se mohl s obsahem
úhradového dodatku seznámit a rozhodnout se, zda jej akceptuje, či nikoliv. Nepřiměřeně krátké časové lhůty k podpisu
dodatku, které stanoví některé zdravotní
pojišťovny (např. do 18. 1. 2019, jak určuje VZP ČR), nemají právní opodstatnění
a jsou pouhým nástrojem k vytvoření tlaku na poskytovatele. Těm poskytovatelům,
kteří potřebují delší čas na zvážení podpisu
dodatku, lze doporučit, aby zdravotní pojišťovně písemně sdělili (např. e-mailem nebo
prostřednictvím datové schránky), že ke
zvážení návrhu dodatku potřebují více času.
2. Poskytovatel má právo na informace, které mu pro posouzení dodatku chybí, a zdravotní pojišťovny jsou povinny
poskytovateli tyto informace sdělit (např.
konkrétní hodnotu PURO, která bude pro
výpočet úhrady za rok 2019 použita u nových
nebo převzatých praxí).
3. Poskytovatel není povinen úhradový dodatek akceptovat. Odmítnutí podpisu

úhradového dodatku je jedním ze způsobů,
jak zdravotní pojišťovně sdělit, že poskytovatel se stanoveným způsobem financování
nesouhlasí. Výtky je vhodné sdělit zdravotní
pojišťovně písemně.
4. Podpis dodatku lze doporučit pouze v případě, kdy poskytovatel se způsobem úhrady navrženým v úhradovém
dodatku souhlasí, resp. pokud je návrh
dodatku výhodnější nežli úhradová vyhláška.
5. U poskytovatelů, kteří dodatek nepodepíší, se použije pro výpočet úhrady
za rok 2019 úhradová vyhláška (vyhláška
č. 201/2018 Sb.), je proto třeba se s jejím
obsahem seznámit.
6. Pokud poskytovatel úhradový dodatek podepíše, jedná se o smluvně sjednaný způsob úhrady, do kterého soudy
zasahují jen výjimečně. Podpis dodatku
často limituje i další jednání se zdravotní pojišťovnou, která na námitku proti
vyúčtování uvádí, že postupovala přesně
podle podepsaného dodatku.
7. Zdravotní pojišťovny nejsou oprávněny podmiňovat podpisem dodatku
právní úkony, na které má poskytovatel
nárok. Například pokud poskytovatel požaduje navýšení měsíční zálohové platby
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JIŽ NYNÍ JE TŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST
• Chcete se bránit ekonomické zvůli státu a zdraPLATY
LÉKAŘŮ
votních pojišťoven,
které zneužívají
nejednotLÉKAŘI
Alékařů?
SOUKROMÉ FIRMY
nost nás
Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ANO, pak neváhejte a zašlete plnou moc pro ČLK–o. s., abychom
mohli v dohodovacích řízeních hájit také
vaše oprávněné zájmy.
Žádáme o vyplnění formuláře plné moci také
ty poskytovatele zdravotních služeb, kteří
svoji plnou moc ČLK–o. s. udělili již dříve.

O tom, zda Česká lékařská komora bude mít dost síly
hájit zájmy soukromých lékařů v dohodovacím
řízení o úhradách zdravotních služeb pro rok
2020, se rozhoduje již nyní.
• Chcete, aby vaše ekonomické zájmy hájilo
nejsilnější sdružení poskytovatelů s profesionálními právníky a ekonomy?
• Jste soukromým lékařem – ambulantním specialistou, gynekologem, praktickým lékařem
nebo provozujete vlastní laboratoř či radiodiagnostické pracoviště?

✂

zde odstřihněte

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

IČZ1):

IČP2):

zastoupený:

tímto zmocňuje
Zmocněnce – profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotních služeb:
Českou lékařskou komoru–o. s.
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2
aby jej jako smluvního poskytovatele zdravotních služeb zastupoval
– v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17 odst. 2
zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění
– v dohodovacím řízení o hodnotě bodu, výši úhrad hrazených služeb
a regulačních omezeních dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.,
v platném znění
a to za

•

skupinu poskytovatelů praktických lékařů a praktických lékařů pro děti
a dorost
• skupinu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb
• skupinu poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných
služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména
klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů
• skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb
(příslušnou skupinu zmocnitel označuje křížkem)

Pozn.: IČZ, IČP jsou fakultativními údaji, na jejichž základě ČLK–o. s. získává
komplexní představu o smluvních poskytovatelích zdravotních služeb, které
v rámci dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění těchto údajů nezakládá neplatnost plné moci.
1. IČZ – identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb nebo části
poskytovatele zdravotních služeb: osmimístný číselný kód, číslo přiděluje
místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny,
která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným poskytovatelem.
2. IČP – identifikační číslo pracoviště: osmimístný číselný kód, který blíže
identifikuje konkrétní zdravotnické pracoviště poskytovatele zdravotních služeb nebo jeho části. IČP potvrzuje místně příslušné pracoviště VZP.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v plném rozsahu úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení zákonem
č. 48/1997 Sb.
Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasí s tím, aby každý z nich jednal samostatně v plném
rozsahu tohoto zmocnění.
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem svého podpisu zmocnitelem a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zmocněnec a druhý
zmocnitel.
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Můžeme to, co umíme?
Osmý ročník konference České lékařské komory Etika a komunikace v medicíně
V kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3 proběhl dne 6. prosince 2018 již 8. ročník konference
České lékařské komory (ČLK) Etika a komunikace v medicíně s podtitulem „Můžeme to, co umíme?“.
Hlavními organizátory byli doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., a prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. Konferenci
moderoval Mgr. Tibor A. Brečka, MBA.

Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
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Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
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Konferenci slavnostně zahájil prezident
České lékařské komory MUDr. Milan Kubek,
jehož projev byl uveden minutou ticha za
Rytíře českého lékařského stavu prof. MUDr.
Jaroslava Blahoše, DrSc., dlouholetého předsedu České lékařské společnosti JEP, bývalého prezidenta Světové lékařské společnosti
(WMA), důstojníka francouzského Řádu
čestné legie a jednoho z nejvýznačnějších
českých endokrinologů a lékařů vůbec.
MUDr. Milan Kubek přítomné na konferenci nejen přivítal, ale také sdělil důležité
informace o současném stavu české medicíny
a specifické situaci ČLK ve vztahu k současné
vládě. Přítomen byl také viceprezident ČLK
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
Mottem konference bylo „Můžeme to, co
umíme?“. Příspěvky směřovaly především
k řešení otázky, zda pro dramaticky se rozvíjející znalosti v oblasti biomedicíny existují určité etické limity. Ústředním tématem,
zvláště dopoledního bloku, byla problematika
metody genetické modifikace CRISPR/CAS 9.
O tom byl již úvodní první příspěvek přednosty Ústavu etiky a humanitních studií
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy MUDr.
et Mgr. Marka Váchy, Ph.D., s názvem „Jak
dlouho bude ještě platit článek 13 Oviedské deklarace? Od genových terapií po systém CRISPR/CAS9“. Následoval příspěvek
Mgr. Lukáše Čermáka, Ph.D., „Manipulace genetické informace v léčbě a prevenci vrozených
chorob – přínosy a rizika“ a z jasně vytyčené
linie genetické problematiky nevybočil ani
příspěvek PharmDr. Zuzany Holubcové, Ph.D.,
„Editace genomu – řízená evoluce, verze 4.0“.
Ještě hlouběji do etické problematiky genetické editace lidského genomu zasahovaly

příspěvky prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc.,
„Jaká je budoucnost lidstva s editovaným
genomem?“ a prof. RNDr. Václava Pačese,
DrSc., „Etika v postgenomickém světě“.
Jelikož je problematika etiky a komunikace v medicíně interdisciplinární, stejně
jako samotná problematika editace lidského
genomu, nesměl chybět ani pohled právní,
o který se postaraly doc. JUDr. Olga Sovová,
Ph.D., ve svém příspěvku nazvaném „Právní
pohled na nové technologie, informační společnost a vztah pacient–lékař“ a Mgr. Jana
Zapletalová Koláčková v příspěvku nazvaném
„Právní ochrana lidského genomu“.
Odpolední program se návazně věnoval
obecnějším otázkám lékařské etiky. Blok otevřel MUDr. Miroslav Chochola, CSc., příspěvkem „Kontraceptiva třetí generace – rizika

venózního tromboembolismu“. Nechyběla
ani problematika transplantologie prezentovaná prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc., s výstižným názvem „Možnosti a meze současné
transplantologie“. Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., a doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.,
v příspěvku nazvaném „Lékařské tajemství
a informace o bolesti“ řešili stále důležitou
otázku zacházení s informacemi ve vztahu pacient–lékař. MUDr. Alexandra Pánková řešila
ve stejnojmenném příspěvku problematiku,
která stále hýbe odbornou i laickou veřejností,
a to etiku státu a zdravotníků v kontrole tabáku. Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.,
a JUDr. Jan Vondráček seznámili účastníky s etickými a právními aspekty lékařského tajemství v příspěvku s názvem „Meze
a dilemata zachování lékařského tajemství
v denní klinické praxi… a přidružená témata
budoucnosti?“. Závěrečný příspěvek, opět
z roviny práva, přednesl JUDr. Jan Mach –
„Má pacient právo na svého ošetřujícího lékaře?“. Závěrečné slovo a ukončení konference
bylo jako obvykle v dikci prof. Ptáčka.
Na konferenci zaznělo mnoho názorů
a úvah, nicméně na čem se shodli všichni
přítomní, bylo, že vědecký pokrok nelze zastavit, ale je nutné nastavovat mu jasné etické
a právní meze, které stále musí stát na základních lidských hodnotách. Konference se
účastnily přibližně tři stovky lékařů a dalších
odborníků.
S konferencí je jako obvykle spojena i stejnojmenná monografie, která vyjde v následujících měsících a uvede nejen příspěvky,
které zazněly na konferenci, ale i řadu dalších.
Mgr. Tibor A. Brečka, MBA
prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
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Krátké ukázky některých příspěvků
Hledání a nalézání nového
ars moriendi

Když uvažujeme o formách procesu umírání, nelze opomíjet způsob života jednotlivců i celospolečenskou atmosféru doby. Smrt
není nikdy jen záležitostí jednotlivců. Není
ani pouhým okamžikem, jak ji interpretujeme
od 17. století, tedy od doby, kdy vznikl koncept
duality těla a duše a víra v jejich vzájemné
a „vteřinové“ oddělení. Umírání by mělo mít
charakter sociálního aktu, analogicky jako
zrození. Nikdo se nerodí sám (minimálně je
přítomna matka) a nikdo by neměl umírat
sám. Sociální charakter umírání je cíl, ke kterému musíme směřovat s vědomím, že jeho
formy mohou být pestré.
Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Jak dlouho bude ještě platit článek 13
Oviedské deklarace? Od genových
terapií po systém CRISPR/Cas9

Technologie CRISPR/Cas9 je jednoznačným pokrokem v medicíně a má v sobě
potenciál být revoluční technologií v léčbě
řady nemocí. Technologie jako taková je eticky neutrální a z biomedicínského hlediska
je jednoznačným přínosem, s potenciálem
léčby řady závažných nemocí. Otevírá však
neméně revoluční potenciál pro možnost
zneužití v budoucnosti, a to zejména v možnosti zlomení článku 13 Oviedské deklarace, tedy takové editování DNA gamet nebo
raných embryí, že se projeví i v následných
generacích, spojených s obavami nástupu
novodobé eugeniky, vytvoření technologií
pro neterapeutická vylepšení člověka etc.
V určitém stínu debaty o dědičné editace
genomů je a zároveň s ní je, byť i jen experimentální, využití technologie doprovázeno
vytvářením embryí jen pro pokusné účely
a následné ničení těchto embryí. Dotýká se
tím tak široké oblasti lékařské etiky tázající se
po morálním statusu lidského embrya, a za-
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stánci konzervativnějších názorů budou jistě
argumentovat, že se přinejmenším otevírá
další kluzký svah: embrya vyrábíme, vyrábíme
je záměrně kazová, experimentujeme na nich
a pak je neproblematicky vyhazujeme bez
jakýchkoli dalších otázek. Vývoj člověka je
ovšem kontinuální od chvíle porodu do chvíle
zygoty a při jakékoli hranici, pokoušející se
stanovit onen okamžik počátku lidské osoby
mezi „ještě ne“ a „už ano“, bude vždy existovat řada protiargumentů. Lidskou osobu
tak je třeba chránit v den porodu i den před
porodem a dál, až do svého počátku. K těmto
konzervativnějším postojům se řadí i autor
tohoto textu.

organizace první v řadě blokád na cestě
k dostupnosti. Jakákoli léčba je ve skutečnosti nedostupná pro všechny, kteří se k ní
nedostaví nebo které včas nepošlou či nepřivezou. Organizace zdravotní péče se na
fakultách ani v předatestační přípravě moc
neučí. Profesionální manažery iniciativně
školí také jen soukromé školy a školičky pro
obživu jejich i vlastní.
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Etické problémy transplantace

MUDr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

O dostupnosti, nejen cílených
léků, v onkologii

Organizace zdravotní péče málokoho ze
zdravotníků z praxe baví. A ti, kteří medicínskou praxí neprošli, zase nemusejí vědět,
co vlastně organizují. Dost se to pak pozná.
Preparace patologického ložiska hluboko
v pánvi nebo při bazi lební u vděčného trpícího přináší nepochybně více soustředěného lékařského uspokojení než nekonečné dohadování pravidel, jak a kde se k oné
preparaci včas dobrat, o úhradách nemluvě.
Preparovat a cizelovat organizaci péče je
nevděčné a nikdy nekončící. Podmínky se
mění, přicházejí noví lidé, vyvíjejí se technologie i nápady plátců. Přesto je špatná

Zvažujeme-li etiku dárce, nemohli bychom se omezovat na českou kotlinu. Vnímáme jako neetické, když se otec rodiny
rozhodne darovat například ledvinu, aby
zajistil prostředky na náročnou léčbu či
operaci dítěte, která by mu zachránila život v situaci, kdy rodina na takový výkon
nemá prostředky? Ne ve všech zemích
jsou všichni na všechno pojištěni, a není
to jen Asie. Je etické, či neetické, obětuje-
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-li rodič život, aby zachránil své dítě? Co je
ledvina proti životu? Samozřejmě musíme
bojovat proti odběru orgánů, za kterými
jsou kriminální činy. Takové odběry nejsou
předmětem této úvahy o etice transplantací. Ve světě transplantační turistika
existuje. Bohatí lidé jezdí za transplantací do zemí, kde dárce orgánu dostane za
svůj orgán zaplaceno. Odhaduje se, že na
světě je takto transplantováno asi 5–10 %
ledvin. Nebylo by rozumné tento způsob
transplantací mít pod kontrolou? Nebylo by
to etické zejména z pohledu péče o zdraví jak
dárce, tak příjemce? Je obava, že zdravotní
péče zejména o chudé dárce po transplantaci
nemusí být vždy na náležité úrovni. Jak ale
zákaz odběru orgánu u dospělého (byť s cílem
jistého zisku), který podepsal informovaný
souhlas, koreluje s Deklarací lidských práv
o svobodě člověka schválenou OSN v roce
1948? Není zákaz typickým paternalistickým
přístupem? Jenom pro zamyšlení: respektuje společnost svobodné rozhodnutí člověka
naložit se svým tělem tak, že se pokusí o sebevraždu, v případě, že se mu to nepodaří?
Trestáme ho za to? A je, či není etické, že
někdo stanovil taxativně obnos za tkáň nebo
orgán, byť ty peníze pojmenoval jinak?

a také patří mezi nejčastější důvody užívání
léků. Bolest je ale také hlavní příčinou zdravotních postižení a opakovaných pracovních
absencí. Chronická a intenzivní bolest ovlivňuje fyzickou a duševní kvalitu života, ašak
také pracovní produktivitu. Bolest obecně
celosvětově postihuje více lidí než srdeční onemocnění, diabetes anebo rakovina.
Bolest, zejména chronická, je významnou
finanční zátěží pro postižené osoby, jejich
rodiny, zaměstnavatele, přátele, komunity
a národy. Mnozí veřejní činitelé a mnozí
zdravotničtí pracovníci jsou nedostatečně
připraveni na preventivní opatření, nejsou
schopni rozpoznat varovné signály bolesti
anebo zahájit včasnou a odpovídající léčbu
bolesti či vyhledat konzultace od dobře vyškolených odborníků.
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

CRISPR – klíč k opravě lidské DNA

Zachování lékařského
tajemství v algeziologii
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Mgr. Lukáš Čermák, Ph.D.

Má pacient právo na svého
ošetřujícího lékaře?

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA,

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

V České republice jsme se zapojili do
roku excellence také na pravidelném ročním
kongresu algeziologů Česko-slovenské dialogy o léčbě bolesti, kde byla zařazena celá
sekce vzdělávání v léčbě bolesti. Byla zde
představena jednotlivá pracoviště, která se
pravidelně účastní výuky jak pregraduální,
tak postgraduální. Rovněž v České republice
se zabýváme základním výzkumem a provádíme také animální studie tak, abychom
i sami přispěli k poznání bolestivých procesů. Přestože bolest je pro pacienta spíše
obecná zkušenost, je jedinečná pro každého
jednotlivce. Stále je bolest jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé navštěvují lékaře,

sedmdesátých let minulého století a na snech
o náhradě poškozené DNA, a zejména na jejich
ztroskotání jsou stavěny obrysy budoucího
využití CRISPR v léčbě.

Teoreticky nemá využití metody CRISPR
v medicíně žádné meze. Spektrum onemocnění, na jejichž léčbu by se dalo této metody
využít, je široké a zahrnuje dědičné choroby,
nádorové bujení, virální infekce či autoimunitní poruchy. Hlavní překážky, které stojí mezi
teorií a praxí, jsou dvojího druhu. První se týká
vedlejších účinků a její překonání by mělo
vést k precizní a superspecifické formě Cas9
nukleázy. Toto vědecké pole je neuvěřitelně
dynamické a nové formy Cas9 enzymů se objevují každý týden, přičemž preciznost je pouze
jedna z kvalit, které jsou pod drobnohledem
vědeckých týmů. Další kvalitou je versatilita.
Dostupné enzymy jsou limitované ve výběru cílových sekvencí. Ideální by samozřejmě
bylo mít úplně volné ruce, protože nic není
lepší než trefit střed terče. Druhou a mnohem
komplikovanější překážkou je doručení na
místo určení. CRISPR, podobně jako každý jiný
lék, je potřeba dopravit k buňkám, ve kterých
má jeho DNA ediční služba přidanou hodnotu, a naopak snažit se co nejméně zasáhnout
nepoškozené tkáně či buňky. Tento problém
není nový. Termín genová terapie je znám od

Naprostá většina pacientů si patrně přeje,
aby je léčebným procesem provázel jeden
konkrétní lékař, kterému důvěřují a který
jim vysvětluje vše potřebné a radí, jaký zvolit
další postup. V případě všeobecného lékařství
to bude nepochybně registrující všeobecný
praktický lékař, u dětí pak praktický lékař
pro děti a dorost. V případech, kdy jde o poskytování specializovaných zdravotních služeb, by bylo poměrně nesmyslné vracet se
k „dispečerskému systému obvodních lékařů“
a požadovat, aby ke každému přijetí pacienta
u specialisty bylo vyžadováno doporučení
všeobecného praktického lékaře. Konečně
pacient podle zákona nemusí mít žádného
registrujícího všeobecného praktického
lékaře, a přesto má pochopitelně právo na
poskytování zdravotních služeb včetně vyšetření a ošetření u specialistů. Přímý přístup
ke specialistům byl u nás zaveden po roce
1990 a cokoli na tom měnit by byl nepochybně
krok zpátky. Nemělo by patrně smysl, aby pacient musel před každou návštěvou specialisty
navštěvovat svého praktika (má-li nějakého)
a v čekárně dlouho čekat na vypsání papírku,
se kterým pak smí navštívit specialistu. Tato
praxe byla dávno odmítnuta a překonána a návrat k ní by byl nesmyslný. Na druhou stranu
je otázkou, zda by nemělo být zakotveno, že
hrazena ze zdravotního pojištění má být pouze
péče o pacienta jedním registrujícím specialistou příslušné odbornosti. Registrujícím
poskytovatelem podle zákona je zatím pouze
všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro
děti a dorost, gynekolog a stomatolog. Podle
zákona o veřejném zdravotním pojištění mohou pojištěnci změnit tohoto registrujícího
poskytovatele jedenkrát za tři měsíce. Možná
by bylo užitečné, kdyby pacient mohl mít vždy
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jen jednoho registrujícího ambulantního specialistu u každé odbornosti, a nikoli možnost
za prostředky z veřejného zdravotního pojištění navštívit podstatně více specialistů téže
odbornosti podle vlastní libovůle. Samozřejmě
by bylo třeba respektovat právo na tzv. „druhý
názor“, tedy na konzultační zdravotní službu,
a ujasnit, zda i ta je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Konkrétní chorobou by pak
pacienta provázel jeho registrující ambulantní
specialista, který by koordinoval poskytování dalších zdravotních služeb v příslušném
oboru, například komplementu, nebo vysoce
specializovaných vyšetření či zákroků. Běžnou
péči o pacienta by zajišťoval pokud možno jeho
registrující všeobecný praktický lékař.

k přenosu do zárodečné linie, tj. právě do
buněk spermií či vajíček. K těmto omezením
se přihlásila skupina vědců včetně těch, kteří
vyvinuli metodu CRISPR/Cas. Požadují moratorium na využívání technologií editování
a pozměňování genů v klinické praxi, zejména
u lidských ES buněk.

že duševní doping už nabyl na akademické
půdě i mimo ni takových proporcí, že ho
nelze udržet pod kontrolou, natož potlačit
nebo dokonce eliminovat. V diskusích na
toto téma zaznívají dokonce hlasy volající po
zajištění „rovného přístupu“ k prostředkům
pro duševní doping.

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Smíme to, co dokážeme?
Jaká je budoucnost lidstva
s editovaným genomem?

Právní pohled na nové technologie,
informační společnost
a vztah pacient–lékař

Hranice mezi léčbou a vylepšením není
zdaleka tak ostrá, jak se může při zběžném
pohledu zdát. Například i vakcinaci lze
v určitém slova smyslu chápat jako vylepšení, protože nahrazuje přirozenou vnímavost k infekčnímu agens uměle navozenou
odolností k infekci. Ve srovnání s imunitou
získanou po prodělané infekci lze v případě vakcinace jako „nenormální“ hodnotit
třeba počet úspěšně imunizovaných jedinců v poměru k počtu jedinců, kteří infekci
podlehli. Nápadně tento aspekt vystupuje
do popředí např. v případě očkování proti
onemocněním, jako je ebola. Za vylepšení
lze zcela jistě prohlásit i řadu zákroků plastické chirurgie prováděných z ryze estetických důvodů. Veřejnost ale tyto aktivity jako
vylepšení většinou nechápe a nevnímá je
jako kontroverzní, což je dáno kromě jiného
i jejich relativně dlouhou tradicí a poměrně širokým uplatněním. Vnímání vylepšení
člověka jako kontroverzního počinu je mezi
laickou i odbornou veřejností jasně patrné
v případě nových, dosud „neokoukaných“
typů vylepšení. To platí např. o posilování
kognitivních funkcí zdravých jedinců léky
určenými pro stimulaci nervového systému
nemocných. Pro tyto účely je hojně zneužíván např. methylfenidát nebo modafinil.
Na univerzitách včetně českých již dosáhl
duševní doping jak mezi studenty, tak mezi
pedagogy nezanedbatelné úrovně. Na existující poptávku vznikla odpovídající nabídka
na černém trhu s léky nebo i preskripcí léků
lékaři. Dnes existuje obecná shoda na tom,

Právní problematika nakládání s lidskými buňkami v České republice zasahuje do
oblasti tzv. specifických zdravotních služeb. K těmto službám upraveným zvláštním
právním předpisem 19 řadíme asistovanou
reprodukci, sterilizaci, kastraci, změnu pohlaví, psychochirurgické výkony, genetická
vyšetření, odběry lidské krve a léčbu krví
a jejími deriváty. V neposlední řadě sem
patří i ověřování nových postupů použitím
dosud nezavedené nebo nevyzkoušené metody, tedy experiment na člověku, a rovněž
klinické studie ke zjištění možnosti uvedení
nových léčiv do praxe, ozařování a klinické audity. Genetická vyšetření a nakládání
s lidským genomem pak upravuje zákon
o specifických zdravotních službách (ZZS)
v § 28–30. Při zavádění nových technologií
je zásadní ustanovení § 30, odst. 1 ZZS, neboť stanoví důvody, kdy je možné provádět
zásahy do lidského genomu. Uvedené právní úpravě předcházel zákon č. 227/2006
Sb., o výzkumu na lidských embryonálních
buňkách a souvisejících činnostech, který
je lex specialis k ZZS. Zvláštním zákonem
je rovněž zákon č. 296/2008 Sb., o lidských
tkáních a buňkách. Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb., postihuje pak trestnou
činnost v oblasti nedovoleného nakládání
s lidským embryem a lidským genomem
v § 167. Na úseku ochrany práv v oblasti lidské důstojnosti, ochrany soukromí a identity,
do které zařazujeme i nakládání s genetickými informacemi, se mohou jak fyzické, tak
právnické osoby dopustit i řady přestupků.

JUDr. Jan Mach

Etika v postgenomickém světě

K cílené změně genomu, například
takové, kterou by se nahradil poškozený
gen genem plnohodnotným a která by se
přenášela na potomstvo, by tedy bylo třeba
získat stabilní linie lidských embryonálních
kmenových buněk a spolehlivou techniku
pro jejich diferenciaci do spermií a vajíček.
Genomy buněk této linie by se cíleně modifikovaly. Byla by nutná dokonalá kontrola
změn, eliminace buněk s náhodnými neplánovanými změnami v genomu a selekce
buněk, které nesou jen plánovanou změnu.
Z těchto buněk by se diferencovaly spermie
a vajíčka. Technikami umělého oplodnění
by se takto modifikované buňky spojily
a vznikl by zárodek a posléze lidský jedinec. Ve svých jednotlivých krocích je tento protokol reálný. Nikdo však neví, jestli
by takto vytvořené embryo bylo schopné
dalšího vývoje, a pokud ano, zda by tento
vývoj probíhal normálně. V civilizovaných
státech, například v USA nebo v Evropské
unii, platné předpisy takový experiment
vůbec neumožňují. Jednak není povoleno
ES buňky zavádět do lidí a ani do zvířat
tak, aby se z nich generovala živá embrya.
A modifikace genomu ES buněk se nesměji
provádět za okolností, jež by mohly vést
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K přestupkům podle citovaných zákonů patří například nezajištění anonymizace nebo
porušení povinné mlčenlivosti. K dalším
přestupkům patří též činnost neoprávněné osoby nebo nedostatečné vedení dokumentace. Jakkoli je právní úprava v České
republice poměrně moderní a reagovala
na trendy aktuální v době svého přijetí,
pokrok techniky a vědeckého výzkumu,
zejména v medicíně, předchází obsahu
i rychlosti změn právní úpravy. Je proto
nutné dále diskutovat o některých závažných otázkách.
Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Právní ochrana lidského genomu
– se zvláštním zřetelem k metodě
genetické modifikace CRISPR-Cas9

Ve smluvních státech Úmluvy o lidských
právech a biomedicíně včetně České republiky je dědičná editace lidského genomu zakázána, jinými slovy je zakázáno, aby došlo
k narození dítěte, jehož genom byl upraven.
Vysvětlující zpráva k čl. 13 výslovně uvádí, že
nejsou dovoleny „genetické změny spermií
a vajíček určených k oplodnění“. Logicky by

zde měly být uvedeny také genetické změny
na embryích, nicméně vzhledem k tomu, že
Úmluva nezaujímá kategorické stanovisko
k výzkumu na embryích in vitro (čl. 18 Úmluvy), embryo zde uvedeno není. Jde o velmi
silný zákaz, což je logické vzhledem k obrovské nejistotě ohledně důsledků, které tyto
zásahy mohou mít jak na úrovni dotčených
osob, na úrovni společenské, tak na úrovni
celého lidstva. U dotčených osob (nastávajících rodičů a jejich dítěte) je třeba mít na
mysli především bezpečnost použité metody
a také to, že exprese změněného genu není
vždy úplně předvídatelná. Na úrovni společnosti, ve které bude umožněno takový
zákrok podstoupit, by bylo třeba zajistit,
aby byl přístup k němu zajištěn spravedlivě,
a zároveň bude třeba respektovat rodiče,
kteří se rozhodnou takový zákrok nepodstoupit, což souvisí s vnímáním a respektem
k osobám s postižením. V neposlední řadě
je třeba si uvědomit, že změna genu sice
může odstranit určitou dědičnou chorobu, zároveň však může dojít ke ztrátě jiné,
společensky cenné schopnosti či talentu.
Nejméně předvídatelné jsou dopady, které

dědičné zásahy mohou mít na úrovni lidstva
jako celku. V současnosti totiž nemáme ani
relevantní data, ani model, který by tyto
důsledky pomohl předpovědět. Je možné,
že počet dědičných zásahů bude velmi malý
a že na genofond lidstva nebudou mít prakticky žádný dopad, v tuto chvíli ale nelze
vyloučit ani to, že jich naopak bude tolik
a budou tak zásadní, že v budoucnosti vzniknou různé skupiny lidí, jejichž genetická
výbava již bude tak odlišná, že mezi sebou
přestanou být schopni se rozmnožovat. Dojde tak k vytvoření několika různých biologických druhů lidí.
Mgr. Jana Zapletalová Koláčková

Inzerce

„Moje království“
Hledáme praktiky do našich
ordinací na Kladně a ve Zlíně!
Velká míra nezávislosti,
malá míra starostí!

Jste praktik a přemýšlíte o vlastní ordinaci? Trochu se ale obáváte starostí, které jsou s tím spojené? EUC připravuje
na Kladně a ve Zlíně ordinace, do kterých hledá praktické lékaře na HPP. Ordinaci vybavíme podle vašich potřeb
a necháme vám velkou míru lékařské svobody. Žádné starosti s IT, administrativou, pojištovnami, SÚKL, hygienou
či náborem pacientů. Získáte prostor na skutečnou lékařskou práci a finanční jistotu slušné měsíční odměny.
Zní vám to dobře? Ozvěte se, i když nejste z Kladna nebo Zlína. Máme ordinace i v jiných městech.
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Jmenování profesorem
je začátek a závazek
Prof. Ptáček: Psychologie, tak jako všechny obory, se mění poměrně zásadně
Vedoucí oddělení vzdělávání České lékařské komory prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., byl v prosinci
minulého roku jmenován profesorem v oboru lékařské psychologie. Stal se tak vůbec prvním profesorem
v tomto důležitém oboru v České republice a prvním psychologem jmenovaným na lékařské fakultě.
Položili jsme novému profesorovi několik otázek. A témat k diskusi s vedoucím vzdělávání lékařů,
pedagogem na lékařské fakultě a forenzním psychologem je vskutku hodně.
Pane profesore, nejprve přijměte gratulaci k vašemu jmenování. Jste prvním profesorem v oboru lékařské psychologie. Co
to pro obor znamená a proč k jmenování
nedošlo už v minulosti?
Děkuji. Tradice lékařské psychologie je
v České republice mimořádně dlouhá. Samotný pojem „lékařská psychologie“ (resp. „„medizinische Psychologie“) byl pravděpodobně
poprvé použit německým lékařem a filozofem
M. Herzem v roce 1773. V České republice je
pak za zakladatele tohoto oboru považován
slovinský psycholog Mihajlo Rostohar, který v zimním semestru 1910/11 otevřel první
experimentální psychologickou laboratoř
v českých zemích v prostorách Fyziologického ústavu Lékařské fakulty České univerzity v Praze. K rozvoji oboru pak podstatnou
měrou přispěl prof. Vladimír Vondráček, který v letech 1957–1970 vedl Psychiatrickou
kliniku v Praze (v současné 1. LF UK a VFN
v Praze). Zásadním milníkem v moderní historii této fascinující disciplíny je akreditace
doktorského studijního programu (a návazně
i akreditace habilitačního a jmenovacího řízení) Lékařská psychologie a psychopatologie na
1. lékařské fakultě, a to na podnět a pod vedením přednosty Psychiatrické kliniky prof. Jiřího Rabocha a emeritního přednosty Ústavu
pro humanitní studia v lékařství prof. Jana Vymětala. V tomto ohledu drží v oblasti rozvoje
lékařské psychologie 1. LF UK primát. V současné době je zde téměř 50 absolventů tohoto
oboru – převážně lékařů a psychologů –, ale
též odborníků z jiných oborů, kteří se věnují
skutečně nejrozmanitějším aplikacím psychologických metod a principů do medicíny.
Rozvoji lékařské psychologie, resp. aplikacím
psychologie do medicíny se v České republice
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věnuje i velká řada dalších velmi významných
odborníků z příbuzných oborů, jako jsou zvláště psychiatrie, psychologie zdraví, klinická
psychologie nebo sociální lékařství. Zvláštní
poděkování za rozvoj tohoto oboru bych chtěl
na tomto místě vyjádřit již zmíněnému prof.
Jiřímu Rabochovi, který se nejvíce zasadil a zasazuje za etablování lékařské psychologie jako
svébytného oboru. Navíc za možnost věnovat
se tomuto oboru v plném rozsahu, a to na prestižním pracovišti – Psychiatrické klinice 1. LF
UK a VFN v Praze, vděčím především jemu.
Profesor Raboch je nejvýznamnější osobností
mé odborné kariéry. Jeho schopnost vidět věci
ve velmi širokých souvislostech, překračovat
hranice konvenční medicíny i lidský přístup
jsou pro mne velmi velkou inspirací.
Velké poděkování a úctu bych chtěl též
vyjádřit svým dalším učitelům a kolegům, kteří
v podstatě celoživotně lékařskou psychologii
rozvíjejí, prof. Janu Vymětalovi, prof. Jiřímu
Marešovi, doc. Beranovi a dovolte mi s úctou
vzpomenout i mého prvního učitele profesora
Kebzu. Poděkování samozřejmě patří řadě
dalších odborníků, kteří se psychologickým
tématům v medicíně věnují, a nemohu je zde
všechny zmínit.
Jak vidíte, psychologie v medicíně má
v České republice velmi dlouhou tradici
a „prvním profesorem“ jsem de facto pouze
formálně. Nicméně i to má pro obor jako takový velký význam – je to uznání, že oblast
aplikace psychologie do medicíny je svébytným
oborem, který má své vymezení, cíle a metody
a je plnohodnotným partnerem všech ostatních medicínských oborů.
Co jmenování znamená pro vás? Jak dlouhá, nebo spíše díky vašemu mládí krátká
byla k němu cesta?
Pro mne je to začátek a závazek. Přestože si
řada lidí myslí, že dosažení profesorského titulu
je jakýsi pomyslný vrchol, kde končí veškerá
práce, pro mne je to pouze první „výškový tábor“, ze kterého se teprve budu vydávat k dalším
cílům. Mezi ty patří věda, výuka studentů, rozvoj celoživotního vzdělávání lékařů, integrace
psychologických poznatků do medicíny, ale též
popularizace psychologie jako vědy.
Cesta, i vzhledem k mému „mládí“, byla
poměrně velmi dlouhá, ale mimořádně fascinující. Dosažení samotného titulu je vlastně
pouze jakýsi vedlejší produkt, ke kterému jsem
rozhodně primárně nesměřoval. První vysokou
školu jsem dokončil v roce 1999 a působit na
Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze
jsem začal v roce 2000, kdy jsem se věnoval především svému doktorskému projektu a pomalu
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jsem začínal pracovat na dalších projektech
svých starších a zkušenějších kolegů, kteří mne
pomalu uváděli do tajů psychologicko-psychiatrického výzkumu. Velmi důležitou úlohu zde
zcela jistě sehráli doc. Petr Bob a prof. Ivo Paclt,
kteří mne nasměrovali k tématům, jimž se věnuji dodnes. Dále jsem se začal věnovat svým
vlastním projektům, které směřovaly k problematice neurovývojových poruch, zvláště ADHD,
tématům lékařské psychologie, jako jsou zvláště
stres, deprese, syndrom vyhoření, životní styl,
ale i některým dalším tématům, která souvisejí
s forenzními aplikacemi psychologie, jako je
např. psychopatie.
Celých osmnáct let jsem se tedy spontánně
věnoval velmi zajímavým tématům, spolupracoval s velkým množstvím zajímavých
odborníků v ČR i zahraničí, výsledky našich
projektů samozřejmě publikoval a začal si všímat, že naše práce má v zahraničí určitý ohlas.
Mění se psychologie jako obor? Objevují
se nové postupy nebo metody?
Psychologie, tak jako všechny obory
v současnosti, se mění poměrně zásadně.
Tím nejvýraznějším jevem je propojování
psychologie s medicínskými obory. Jestliže
chceme zkoumat určité psychické jevy, velmi
často si již pouze s psychologickými metodami nevystačíme. Potřebujeme se „podívat“ do
mozku, ale často i do jiných orgánů, zjistit, co
se v organismu děje na biochemické úrovni nebo jaké mají zkoumané jevy genetické
souvislosti. Psychologický výzkum, opět tak
jako ve všech ostatních oborech, se stává více
interdisciplinární. V podstatě ve všech výzkumných projektech, které jsem realizoval,
jsem spolupracoval s lékaři. Psychologický,
ale ani medicínský výzkum se nemůže dít ve

vakuu. Tedy v přesvědčení, že jsou jevy čistě
psychologické a jevy čistě biologické. Tento
dualismus, přestože je stále pevně zakořeněn
v myslích řady lékařů a psychologů, je naštěstí již dávno překonán. Moderní obory jako
zvláště neurovědy nebo epigenetika jasně
ukazují, že vše je propojené se vším.
Důležitým aspektem vývoje současné psychologie je též skutečnost, že tak jako v medicíně, i když pomaleji, se přesouváme od čistě
na zkušenostech založené praxe („experience-based“) k zohledňování praxe založené
na důkazech („evidence-based“). Tohle je
pro psychologii velmi velký a důležitý krok.
V poslední době jsem opakovaně zaznamenal z psychologické komunity vyslovování termínu psychopatizace společnosti.
Skutečně k tomu dochází? Osobně mám
pocit, že společnost se odklání od rozumu
k emocím. Přestávám některým pochodům a postojům rozumět.
Každá historická doba má své psychopaty
– tedy osoby, které jdou bezohledně za svými
cíli a pro jejich dosažení jsou ochotny udělat
cokoliv. Třeba jít i přes mrtvoly – a to často
i doslovně. Jejich procento se ve společnosti napříč dějinami pravděpodobně zásadně
nemění. Co se ovšem mění, je způsob, jak se
zlo, které produkují, šíří ve společnosti. Zlo je
mimořádně infekční virus, jemuž odolá pouze malé procento z nás. To dostatečně jasně
prokázal jeden z nejvýznamnějších psychologů 20. století prof. Zimbardo. Jakmile se zlo
usídlí v naší mysli, začne velmi rychle působit.
Nejdřív mění naše myšlenky, později chování
a nakonec může doslova změnit i naši osobnost.
Zlo velmi dobře prospívá na stinných místech, tedy v anonymitě, má rádo zaměřenost

S globálním stratégem Janem Mühlfeitem
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kách, které ovlivňují životy tisíců a milionů
lidí, a mít empatii ke všem. Nemůžete se stát
vůdcem vlčí smečky, aniž byste byl alespoň
trochu agresivním, manipulativním a bezohledným vlkem. A právě tato zvířata jsou
skvělou ilustrací. Dobrý vůdce smečky je na
jednu stranu nelítostný vlk, který se vždy
bez mrknutí oka vypořádá s kýmkoliv, kdo by
chtěl ohrozit jeho pozici, na druhou stranu
jeho úkolem je chránit svoji smečku a vést ji
k dobrým úlovkům. Vlk samotář tuto schopnost postrádá a jde vždy pouze za svými cíli.
Stejné je to i s politiky – někdy se vyskytne
dobrý vůdce smečky, více je však těch vlků
samotářů, kteří loví pouze pro svůj prospěch.

S profesorem Jiřím Rabochem

na výkon a osobní prospěch, miluje předsudky
a stereotypy. Velmi mu neprospívají hodnoty, vzájemnost, tolerance a pochopení. A to
je, proč dnes mluvíme o tzv. psychopatizaci
společnosti. V současné době spatřuji dva
základní zdroje tohoto jevu. Jednak sociální
sítě a obecně internet a média – vytvářejí
ideální podhoubí pro pandemickou nákazu
nenávistnými myšlenkami, které během krátké chvíle doslova zkorodují lidské hodnoty,
nastaví pocit ohrožení, ze kterého se záhy vytvoří nenávist vůči čemukoliv, co není v souladu s mým přesvědčením. A budou to opět
média, která mé nenávisti a zlosti poskytnou
dostatek živné půdy. Opět vidíme to, o čem
zpívá Karel Kryl: „Syn otce nenáviděl. Bratr
bratru škodil.“ Dnes k této nenávisti často
stačí i rozdílné názory na politické vedení
nebo dokonce i určitou televizní stanici. Druhým zdrojem psychopatizace společnosti je
mimořádný tlak na výkon. Hovoří se v této
souvislosti i o psychopatických korporacích
– tedy obchodních subjektech, které drancují
přírodní i lidské zdroje jen za účelem zisku.
A zde si představte slušného a dobře vychovaného absolventa střední nebo vysoké školy,
který přichází do takové korporace. Každý
jednotlivý zaměstnanec je tu hodnocen pouze
za výkon, bez ohledu na to, jak k němu došel.
Náš slušňák se snaží dodržovat pravidla, ale
požadovaných výkonů nedosahuje. Nejlepší
jsou ti, kteří pravidla porušují a chovají se
bezohledně. Co mu tedy zbývá? Odejít, nebo
přizpůsobit se. Většina z nás se přizpůsobí
a stane se psychopaty „druhé kategorie“. Tedy
psychopaty, kteří to nemají v sobě, ale kteří
se pouze nechají strhnout. Odborná literatura někdy v této souvislosti uvádí termín
sociopatie.
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Mají se lékaři začít bát svých pacientů?
Řekl bych to obecně. Mějme se na pozoru
před lidmi bez hodnotového ukotvení, před
lidmi, kteří již v prvním kontaktu zjevně nedodržují základní sociální pravidla a zvyklosti.
A nemusí jít vždy jen o neurvalé nebo agresivní chování – tedy jak si obvykle psychopata
představujeme. Naopak psychopati jsou skvělí
manipulátoři a jejich klíčovou charakteristikou
je tzv. „povrchní šarm“. Na pacienta, který se
od počátku chová neurvale, si většina lékařů
a lékařek dá okamžitě pozor. Nicméně pacienta, který je od počátku obzvláště milý a lékaře
zahrnuje lichotkami, aniž by ho pořádně znal,
si do kategorie „psychopat“ velmi často nezařadíme. Přesto takový pacient může být i pro
lékaře, který mu nebude po vůli, nezměrně
nebezpečnější než situačně agresivní jedinec.
Jak je to s lékaři psychopaty? Musí jistě
existovat také.
Psychopaty přitahují povolání spojená
s mocí a možností ovládat druhé. V tomto
ohledu existují studie, které uvádějí, že medicína je právě z tohoto důvodu pro psychopaty přitažlivá. Nicméně ty, jak jsme již říkali,
najdeme prakticky všude. Jestliže psychopat
pomýšlí na pořádnou kariéru, pak medicína
ve většině případů nebude první volbou. Je
ovšem pravdou, že psychopat v bílém plášti, a nedej bože s nějakou funkcí, může být
opravdu hodně nebezpečný.
A co politici?
Politika je kapitola sama pro sebe. U většiny historicky významných osobností, které se
nějakým způsobem podílely na chodu dějin,
najdeme určitou úroveň psychopatických
rysů. Nemůžete rozhodovat o zásadních otáz-

S kolegy se také věnujete dlouhodobě syndromu vyhoření, a to v mnoha profesích,
včetně lékařů. Jak to vysvětlit a co s tím?
Mění se to v čase?
Otázkám vyhoření se na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze věnujeme opravdu
dlouho a realizujeme v této oblasti jedny z nejrozsáhlejších výzkumů v ČR. Syndrom vyhoření je reakce na dlouhodobý neřešený stres,
obvykle, i když nejen, pracovního charakteru.
Nejde pouze o únavu, ale stav spojený se ztrátou smyslu ze své práce, zvýšeným cynismem
a pocity neefektivity. Tyto pocity jsou často
spojeny s různými dalšími psychickými i somatickými obtížemi. Nejedná se o diagnózu,
je to v podstatě přirozená reakce organismu na
neadekvátní dlouhodobou zátěž. Je to v určitém smyslu presymptomatický stav, který když
neřešíme, následují vážné obtíže – poruchy
nálad, neurotické poruchy, ale i některá somatická onemocnění.
Někdo se diví, jak syndrom vyhoření a psychopatie souvisí. Možná se budete divit, ale
velmi úzce. Je to důsledek velmi podobných
procesů ve společnosti, o nichž jsme mluvili
výše. Dle některých studií se přibližně od poloviny dvacátého století ve společnosti zvyšuje
výskyt projevů psychopatie, ale též deprese
nebo emoční nestability. Může to být reakce
na mizející hodnoty, individualizaci společnosti
a již zmiňovaný tlak na výkon. Obrazy ze životů
našich vyhořelých respondentů jsou někdy až
mrazivě podobné – pracovní život pod silným
tlakem na výkon, ve kterém se občas někomu
musí stoupnout na hlavu, psychohygiena pouze alkoholem nebo léky, rozpadající se rodina
plná konfliktů, často i rozvod. Absence hodnot
a zájmů. Jakmile se toto kolo roztočí, jen špatně
se z něj vystupuje.
Vedete vzdělávání lékařů v lékařské komoře přes deset let. Co se za tu dobu změnilo?
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dnes stále složitější a potřebnější. Státy, které
takové systémy nemají, se potýkají s řadou
problémů, o nichž nemáme často ani tušení.

S docentem Petrem Bartůňkem

Za těch deset let se změnilo v podstatě úplně vše. Když jsem tuto funkci začal vykonávat,
domluvili jsme se s prezidentem ČLK MUDr.
Milanem Kubkem, že celoživotní vzdělávání
lékařů bude jasná priorita. Bylo by to na samostatný článek, ale vytvořili jsme systém
celoživotního vzdělávání lékařů, který má
ohlas i mezi evropskými lékařskými komorami. Je to systém, který nestojí lékaře jedinou
korunu z jejich příspěvků. Přesto každoročně
nabízí téměř 3500 vzdělávacích akcí, u nichž je
garantována odborná úroveň a komerční nezávislost a ze kterých si mohou vybírat na jednom
místě. Z původních 20 vzdělávacích akcí, které
pořádala ČLK přímo, se letos blížíme ke dvěma
stovkám akcí. Máme vlastní knižní edici, konference, e-learningový systém, vytvořili jsme
Asociaci pro celoživotní vzdělávání lékařů, která sdružuje hlavní poskytovatele CŽV lékařů
v ČR. Máme funkční stavovský předpis, jenž
téměř bezchybně naplňuje oddělení vzdělávání ČLK. Většinu požadavků na zařazování akcí,
stejně jako rozmanité dotazy lékařů, řešíme
bezodkladně.
Co je na komorovém vzdělávání podle
vás dobrého?
Samozřejmě dlouhodobě vnímám kritiku
samotné existence centralizovaného systému
CŽV lékařů, zvláště pod ČLK. Nicméně právě
to, co je kritizováno doma, je v zahraničí téměř
vždy hodnoceno pozitivně. Tedy doma není
nikdo prorokem. Řada zemí bojuje s roztříštěným systémem CŽV lékařů, často spravovaným
několika různými organizacemi, což omezuje
možnost kontroly odborné úrovně vzdělávacích akcí, jejich komerční nezávislosti, ale také
možnost kontrolovat, zda se lékaři vůbec nějak
vzdělávají. Tohle systém CŽV ČLK řeší velmi
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Co připravujete do budoucnosti a co je
potřeba ještě změnit?
Vždy je co zlepšovat a rozvíjet. Velmi důležitým prvkem naší práce je komunikace.
Snažíme se komunikovat se všemi, kteří se
na organizaci a rozvoji CŽV lékařů podílejí – odborníky i institucemi. To je nekončící
úkol, a budeme velmi rádi, když se i na základě
tohoto rozhovoru na mne nebo na oddělení
vzdělávání ČLK čtenáři obrátí s podněty pro
další rozvoj. Jako důležité samozřejmě vnímáme rozšiřování nabídky vzdělávacích akcí,
ale i prostředků, jak se lékaři ke vzdělávacímu
obsahu mohou dostat. Tento rok například
plánujeme zásadní upgrade e-learningu, který
je pro všechny lékaře zdarma. Velkou výzvou,
kterou se také daří naplňovat, je spolupráce
s evropskými lékařskými komorami. Samozřejmě je před námi i řada dalších úkolů, na
nichž budeme rádi spolupracovat s lékaři a dalšími oborníky, kteří chtějí CŽV lékařů rozvíjet.

efektivně a s nejmenším možným objemem
administrativy. Pro akreditaci vzdělávací akce
stačí vyplnit elektronický formulář, pro získání diplomu ČZV lékař vezme jednou za pět
let veškerá potvrzení, které na těchto akcích
získal, a odnese je na své OS ČLK. Více administrativy zde pro lékaře ani vzdělávající subMichal Sojka
jekty není. Málokdo
Inzerce
si také uvědomuje, že
současnému vedení
ČLK se podařilo udržet nejen nesankční
systém vzdělávání,
kdy v řadě zemí neplnění požadavků
CŽV může vést i ke
ztrátě licence, ale
daří se zavádět též
významná incentiva
Skupina MEDICON přijme
– zvláště v podobě
do svých pražských poliklinik ve Vysočanech
bonifikace za CŽV
pro ambulantní spena Budějovické a v Holešovicích odborné lékaře:
cialisty, ambulantní
Urolog – poloviční úvazek | Gastroenterolog
gynekology a prakRadiolog | Lékař na služby na interním oddělení
tické lékaře. Jsou ale
Pediatr | Kardiolog
i hlasy, které chtějí
a další. Přivítáme i vaše zdravotní sestry.
zrušit jakoukoliv pominimální administrativa
vinnost CŽV pro lémoderní vybavení ordinací
kaře. To by byl ovšem
možnost i částečných úvazků
velký návrat zpět,
a hlavně krok proti
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
jednoznačnému svěTereza Przybylová
tovému trendu, jímž
je vytváření centrálkariera@mediconas.cz
724 576 888
ních akreditačních
orgánů, které hodnotí jak odbornou
www.mediconas.cz
úroveň, tak komerční nezávislost, což je
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Zavedení sdíleného lékového
záznamu se zpozdí

Poslanci zdravotního výboru přerušili projednávání novely, která zavádí nový sdílený lékový záznam.
Místo původního termínu na začátku roku 2019 se začíná mluvit o roku 2020.
Cesta návrhu, který zavádí sdílený lékový záznam, sněmovnou se zkomplikovala.
Přerušení projednávání novely poslanci
zdravotního výboru schválili 14 hlasy ze 16
přítomných. A to přesto, že se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a jeho náměstek Filip Vrubel přimlouvali za jeho projednání.
„Předpokládali jsme, že se to ještě před
Vánoci projedná. Je to pro nás nepříjemné.
Dali jsme určitý příslib, že lékový záznam
bude fungovat v roce 2019. Jak teď počítáme lhůty, vypadá to nejspíš, že ten systém
poběží od roku 2020. Je to zklamání,“ řekl
ministr Vojtěch po jednání sněmovního
výboru.
Důvodem přerušení projednávání bylo
to, že souběžně parlamentem prochází jiná
novela zákona o léčivech, která se převáž-

ně zabývá protipadělkovou směrnicí. Ta
má číslo sněmovního tisku 262. Poslanci
si chtějí přerušením projednávání novely
o lékovém záznamu (sněmovní tisk 302)
nechat prostor pro to, aby mohli zareagovat
na případné změny schválené v protipadělkové novele. „Zásadně s tím nesouhlasíme,
přístup sněmovní legislativy je velmi formalistický,“ říká ale Vojtěch.
Protipadělková novela je na programu
prosincové schůzce senátu. Podle poslance
STAN Petra Pávka i tam mohou přijít další pozměňovací návrhy. I proto přerušení
projednávání lékového záznamu přivítal.
„Zdůvodnění je procesně správně. I tisk 262
je poměrně komplikovaný a podle mě nebyl
dobře připravený z Ministerstva zdravotnictví. Je to vidět i na tom, že ministerstvo

samo prostřednictvím různých poslanců
podává pozměňovací návrhy, což je z mého
pohledu hodně amatérské. Podle mě to není
dobrá praxe,“ řekl Pávek.
V původním návrhu novely, která zavádí lékový záznam, byl navržený termín platnosti od
1. ledna 2019. V poslední době mluvili zástupci
ministerstva o dubnu roku 2019. Ani když se
projekt sdíleného lékového záznamu odloží až
na rok 2020, nevidí v tom předsedkyně zdravotního výboru sněmovny prof. Věra Adámková
problém. „Nemyslím, že se odložením něco
stane. Je třeba přijmout zákon dobrý, ne jej
přijmout co nejdřív,“ uvedla Adámková. „Čisté
je nechat protipadělkovou novelu doběhnout,
schválit ji a pak úplně v klidu dodělat lékový
záznam,“ řekla.
Adéla Čabanová, Medical Tribune

Legislativní přípravy elektronizace
zdravotnictví – věcný záměr zákona
o elektronizaci zdravotnictví
Na počátku listopadu 2018 obdržela Česká lékařská komora věcný záměr zákona o elektronizaci
zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním
zdravotnickém informačním systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví). Na prostudování
tohoto odborného textu v rozsahu zhruba 250 stran stanovil ÚZIS čtrnáctidenní lhůtu. I přes
tuto skutečnost byl ryze odborný text podrobně prostudován a byly vzneseny připomínky spíše
obecného charakteru, ve snaze předestřít pohled lékařské obce na problematiku elektronizace
zdravotnictví v praxi. Cílem je navázání pozitivní spolupráce s ÚZIS a dalšími subjekty, které se
na tvorbě legislativy v této oblasti podílí, za současného aktivního zapojení komory do této
činnosti, aby komora mohla hájit a prosazovat vhodná řešení, která by lékařům v praxi přinesla
pozitivní přidanou hodnotu namísto pouhého autoritativního uložení dalších administrativních
povinností.
Níže uvádíme rozsah komorou uplatněných připomínek a současně i doslovný způsob vypořádání ÚZIS, z něhož, alespoň v této prvotní fázi projednávání věcného záměru zákona, vyplývá
snaha zapojit Českou lékařskou komoru
do tohoto projektu, který nepochybně
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ovlivní další vývoj a směřování zdravotnictví.
Česká lékařská komora věří, že tento otevřený a pozitivní způsob spolupráce bude i nadále zachován a že komora bude přijata jako
rovnocenný partner, který má z praxe svých
členů řadu zásadních poznatků a informací,

jež lze aplikovat do zákonné úpravy především ve prospěch lékařů, neboť nelze připustit,
aby elektronizace zdravotnictví vedla k pouhému administrativnímu zahlcení lékařů. O dalším legislativním vývoji a zapojení komory
do příprav na této legislativě vás budeme
postupně informovat.
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Připomínka ČLK

Způsob vypořádání – ÚZIS

Připomínka k termínu pro podání připomínek: Není
objektivně v silách aktivně pracujících lékařů v požadovaném termínu dokument prostudovat.

Vysvětleno. Termíny a procesy související s přípravou věcného záměru zákona jsou dány standardním legislativním procesem. Nicméně je
nutné akceptovat, že vysoká odbornost textu, spojená i s definicí nových
termínů apod., může představovat bariéru ve studiu a může také vést
k nepochopení záměru(ů). Z tohoto důvodu se hlavní autoři textu spojí
s vedením ČLK (a rovněž dalších profesních komor) a nabídnou osobní
setkání na nějaké diskusní platformě (seminář), kde by došlo k představení hlavních záměrů a jejich principů. Takováto setkání již probíhají např. se
zástupci praktických lékařů a jsou oboustranně velmi prospěšná a vedou
k upřesnění definic ve věcném záměru zákona o EZ. Zástupci ČLK budou
zváni na pracovní skupiny k jednotlivým tématům elektronizace, aby
mohla být zapracována jejich stanoviska.

Obecná připomínka: Jistá nesrozumitelnost textu, jež
vyplývá z jeho vysoké odbornosti, vede u lékařů, kteří
jsou běžnými uživateli výpočetní techniky, ke ztrátě
motivace (smyslu) se takto formulovaným záměrem
zákona, který není srozumitelný široké lékařské obci,
zabývat.

Obecná připomínka: Elektronizace zdravotnictví je
v budoucnu nevyhnutelná v rámci přirozeného vývoje
celé společnosti, tedy oblast zdravotnictví nevyjímaje.
ČLK však současně apeluje na zákonodárce, aby elektronizace nebyla chápána jako spása pro zdravotnictví,
která povede k řešení personálních, finančních, technických a medicínských otázek. Rovněž je potřeba, aby se
elektronizace zdravotnictví nestala politickou otázkou
či tématem, ale bylo důsledně dbáno na účel, cíl a potřeby tohoto záměru, přičemž středobodem veškerého
snažení musí být prospěch pacienta a dále pak specifický, na důvěře založený vztah mezi pacientem a jeho
lékařem. V porovnání s tímto základním smyslem jsou
rozličné další agendy, statistiky a informační systémy
zájmy s nižší prioritou.

Akceptováno. Plný souhlas.

Obecná připomínka: Jednoznačně by mělo být v této
fázi řečeno, že elektronizace zdravotnictví má být
účinným nástrojem ke zkvalitnění a zjednodušení práce
lékaře. Elektronizace by neměla přinášet další administrativní a technické požadavky, které povedou k vyšší
byrokracii a opět zkrátí čas, který má lékař vyhrazen
pro pacienta. Rovněž by elektronizace měla být „user
friendly“.

Akceptováno. V souladu. Text bude takto doplněn, resp. dané teze budou
zdůrazněny.

Obecná připomínka: Česká lékařská komora rovněž
upozorňuje na nutnost postupného zavádění elektronických systémů, a to formou dobrovolnosti (otestování jednotlivých částí v praxi). Teprve po pozitivním
vyhodnocení s prokázáním jednoznačného přínosu pro
kvalitu a bezpečnost poskytování zdravotní péče lze
uvažovat o autoritativním uložení konkrétní povinnosti,
resp. zavedení konkrétní fáze elektronizace zdravotnictví do praxe.
Česká lékařská komora důrazně apeluje na postupné,
promyšlené zavádění jednotlivých částí elektronického zdravotnictví. Součástí by měla být i srozumitelná
mediální či informační kampaň pro lékaře.

Akceptováno, budou zavedeny odpovídající legisvakanční lhůty.

K úhradě nákladů spojených s elektronizací zdravotnictví: V tomto směru by měl stát, který hodlá zavádět
nové technologie, přirozeně náklady zdravotnickým zařízením kompenzovat, neboť nelze připustit, aby změnu
systému uhradili poskytovatelé zdravotních služeb
z vlastních zdrojů.

Akceptováno. Věcný záměr zákona v tomto smyslu nastavuje pravidla.
Z tohoto důvodu je např. navrženo, že stát bude garantovat elektronickou
identitu pracovníků ve zdravotnictví, a to včetně vydávání a aktualizace
autentizačních prostředků. Obdobně lze prezentovat i vývoj IDRR jako
centrální infrastruktury, která by měla zajistit hlavní procesy a interakce co
nejefektivnější cestou. Otázkou ovšem zůstává nutná úprava samotných
informačních systémů PZS – zde na „lokální“ úrovni je možné hledat oporu pouze v projektových výzvách tak, jak se již dnes např. děje u nemocničních informačních systémů.

Obecná připomínka: Česká lékařská komora žádá, aby
její zástupci byli zastoupeni v jednotlivých komisích
a pracovních týmech, jejichž náplní je stanovení podmínek a způsobu realizace jednotlivých systémů elektronizace zdravotnictví.

Akceptováno. Účast profesních komor v nastavování pravidel eHealth je
nezbytností. V této fázi přípravy věcného záměru zákona nebylo dosud
žádné takové centrální těleso zřízeno. Jeho ustanovení bude smysluplné
pro zapracování připomínek z meziresortního připomínkového řízení,
které ukáže na obecně proveditelnou a akceptovatelnou podobu EZ, ustanovení „komise“ či „pracovní skupiny“ bude důležité zejména ve chvíli přípravy konkrétního paragrafového znění zákona. Dosud probíhají veřejné
semináře představující obsah záměru EZ – na tyto „kulaté stoly“ je vždy
ČLK zvána. S dalším se počítá po ukončení první etapy připomínkování.
MZ nastavuje řídící struktury elektronizace a Národního centra elektronického zdravotnictví pro příští rok, kdy bude v rámci MZ ČR autonomně
zřízeno. Vždy počítáme s účastí ČLK v různých úrovních řídících a pracovních struktur.
Mgr. Daniel Valášek, právní kancelář ČLK, MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
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Od ledna hrozí za bojkotování
elektronických receptů tvrdé sankce

Povinnost vystavovat recepty na léky elektronicky sice platí už od ledna 2018, teprve od ledna 2019 ale
budou uplatňovány sankce při porušení této povinnosti. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který
má používání eReceptu hlídat, se na to již připravuje.

„Už nyní během kontrol zdravotnických
zařízení zjišťujeme, zda má lékař vyřízeny přístupové údaje do Centrálního úložiště elektronických receptů. V případě, že jimi disponovat
nebude a bude po Novém roce prokazatelně
vystavovat pacientům recepty, je to již první
signál, že daný lékař porušuje zákon,“ uvedla
mluvčí SÚKL Barbora Peterová.
Listinný recept bez elektronického kódu
bude možné použít jen ve vyjmenovaných výjimečných případech. Jinak lékaři hrozí pokuta
až do výše dvou milionů korun. Kolik je dosud
lékařů, kteří vykonávají své povolání a přitom
vůbec nemají přístup do systému elektronické
preskripce, lze jen odhadovat.
Podle dat Zdravotní pojišťovny ministerstva
vnitra předepsali lékaři loni v říjnu 83,8 procenta všech receptů elektronicky. V lednu to bylo
61,6 procenta. „Žádné katastrofické předpovědi
o hrozícím kolapsu elektronického předepisování receptů se nenaplnily. Drobné potíže,
které zavedení elektronizace provázely, se vcelku
rychle vyřešily,“ uvedla ředitelka zdravotnického
odboru ZPMV Ivana Cimalová.
Ke 13. prosinci 2018 bylo v systému eReceptu
aktivních 16 666 zdravotnických zařízení podle
IČO a 41 054 jednotlivých lékařů. Za listopad
bylo předepsáno 5,7 milionu elektronických
receptů.
„Obáváme se, že několik málo stovek léka-

řů praxi ukončí, ačkoli by ji mohli ještě dva tři
roky provozovat. V Belgii, když zaváděli povinně
elektronické recepty, dali výjimku lékařům od
62 let,“ řekl prezident České lékařské komory
Milan Kubek. „Dokonce ani lékový záznam,
který byl ministerstvem uváděn jako výhoda
elektronického receptu, nebude. Ukazuje to
nesmyslnost této nátlakové akce ministerstva,“
uvedl Kubek. Jako skupinu lékařů, kteří raději
skončí, než aby se připojili k eReceptu, jmenoval
starší vesnické praktické lékaře.
„Netušíme, jaké množství lékařů nebude
schopno od ledna 2019 předepisovat elektronický recept. Podle dominantního dodavatele
počítačových systémů pro praktické lékaře asi
pětina jejich uživatelů ještě neposlala žádný
elektronický recept. Netušíme, jestli čekají na
poslední chvíli, nebo jestli se děje něco závažnějšího,“ uvedl předseda Sdružení praktických
lékařů ČR Petr Šonka. „Je tu skupina lékařů,
kteří jsou v důchodu, a je možné, že to ukončí jejich činnost – odhaduji jejich počet mezi
praktiky na desítky. Snažili jsme se domluvit
výjimku na dobu určitou pro starší lékaře, kteří
chtějí v příštích letech předat ordinaci nástupci,
ale na tyto návrhy nebyla pozitivní reakce,“
dodal. Krajské úřady, kterým by lékaři měli
předem hlásit ukončení činnosti, podle jeho
informací žádný zvýšený počet takových oznámení nehlásí.

S blížící se hrozbou sankcí se v praxi objevil problém v situaci, kdy přichází ambulantní
lékař sloužit pohotovost do jiného zdravotnického zařízení. Tam se dlouho zůstávalo
u papírových receptů a až v poslední době se
řeší zapojení ambulantních lékařů do systému.
Nemocnice obvykle podle Šonky chce po lékaři,
aby pracovníkovi IT předal svůj kvalifikovaný
certifikát pro elektronický podpis. Pak se otevírá
vážná otázka zabezpečení tohoto certifikátu
a možného zneužití nejen v systému eReceptu,
ale kdekoli, kde je možné využít elektronický
podpis.
„Lékaři nemají dobrý pocit z toho, že ztrácejí
kontrolu nad svým certifikátem,“ uvedl Šonka.
„Pokud se více rozšíří plánovaná pohotovostní
služba na nemocničních urgentních příjmech,
mohl by se tento problém týkat stovek praktických lékařů,“ dodal.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už
dříve řekl, že podle něj nikdy nebude maximální, dvoumilionová sankce udělena. Zároveň přislíbil snížení této hranice v zákoně
na 300 000 korun, což ale zatím parlament
neschválil. „Na tom, jestli je sankce dva miliony, nebo tři sta tisíc, nesejde. Obojí je pro
samostatného lékaře likvidační. Je to jako si
vybrat, jestli je lepší být oběšen, nebo zastřelen,“ uvedl Kubek.
Adéla Čabanová, Medical Tribune 26/2018

Kdy je možno vystavit papírový recept

ČLK trvá na stanovisku, že vedle elektronického receptu musí být i nadále zachována možnost, aby
lékař předepsal pacientovi lék prostřednictvím klasického papírového receptu. Pokud by tato možnost
nebyla zachována, hrozí poškození zdraví pacientů, kteří by nedostali potřebné léky.
Dne 30. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 415/2017 Sb., prováděcí
vyhláška k elektronickým receptům.
Díky soustředěnému tlaku ČLK a dalších organizací zdravotníků prováděcí vyhláška umožňuje vydání klasického receptu v případech:
– ZZS,
– návštěvní služba,
– poskytování odborné první pomoci,
– klinická studie.
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Dále pak v situacích, kdy z prokazatelných
technických důvodů není možné vystavit
elektronický recept:
– výpadek elektřiny,
– výpadek internetového připojení,
– výpadek systému předepisujícího lékaře,
– výpadek tzv. centrálního úložiště.
V těchto případech je možné vystavení klasického receptu, na kterém musí lékař uvést
důvod, proč nebyl vystaven jako elektronický.

Klasický recept je přípustný dále v případě:
– omamných látek,
– transfuzních přípravků,
– receptů vystavených smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi,
svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům
a sourozencům podle § 17 odst. 7 písm. a)
zákona o veřejném zdravotním pojištění,
– v případě receptů určených k vyzvednutí
v zahraničí.
Milan Kubek
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Regulace za léky
nebude VZP
uplatňovat
I v letošním roce proběhla jednání mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Českou lékařskou komorou
o nastavení podoby spolupráce účinné pro roky 2018 a 2019. V rámci dohod zůstaly zachovány vstřícné
podmínky pro regulaci úhrady léků – lékaři se tak nemusí obávat, že by překročení limitů pro preskripci
léků v roce 2018 pocítili na srážkách. „VZP díky úzké spolupráci s ČLK ustupuje od regulací již šestým
rokem,“ uvedl Zdeněk Kabátek, ředitel VZP, a dodal: „Chceme tak podpořit lékaře, kteří se při předepisování léků snaží dodržovat doporučení uvedená v pozitivních listech.“
Zároveň chce VZP zamezit situacím,
kdy se lékaři obávají některý lék předepsat
kvůli jeho nákladnosti. Zástupci VZP a ČLK
se dohodli, že budou v souvislosti s uzavřenými dohodami v dohodovacím řízení
pokračovat v bonifikaci lékařů za zvyšování
kvality poskytovaných zdravotních služeb.
Výhody náleží držitelům Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, stejně jako lékařům, kteří nabízejí širší časovou dostupnost
zdravotní péče (minimálně 30 hodin týdně,
5 dnů v týdnu a alespoň jeden den splňují
podmínku ordinačních hodin již od 7:30
nebo do 17 hodin).
Pro PL a PLDD, kteří doloží, že splňují
podmínky celoživotního vzdělávání lékařů,
tj. doloží Pojišťovně, že nejméně 50 % lékařů, kteří v rámci Poskytovatele poskytují
hrazené služby pojištěncům Pojišťovny, jsou
držiteli dokladu o celoživotním vzdělávání
ČLK, Certifikátu SPL ČR, Certifikátu SPLDD ČR, se kapitační sazba navýší o 0,60 Kč
a zároveň hodnota bodu o 0,01 Kč.

Pro ambulantní gynekology, kteří doloží, že nejméně 50 % lékařů, kteří v rámci
Poskytovatele poskytují hrazené služby
pojištěncům Pojišťovny, jsou držiteli dokladu o celoživotním vzdělávání ČLK, se
hodnota bodu navýší o 0,01 Kč a zároveň
se navýší úhrada na jednoho unikátního
pojištěnce o 1 %.
Pro ambulantní specialisty, kteří doloží, že nejméně 50 % lékařů, kteří v rámci
Poskytovatele poskytují hrazené služby

pojištěncům Pojišťovny, jsou držiteli dokladu o celoživotním vzdělávání ČLK, se
hodnota bodu navýší o 0,01 Kč a zároveň
se navýší úhrada na jednoho unikátního
pojištěnce o 2 %.
Doložení dokladu o vzdělání bude ze
strany VZP akceptováno na základě seznamu předaného ČLK, případně individuálně
poskytovatelem.
Vlastimil Sršeň,
tiskový mluvčí VZP

7. ročník Sympozia sportovní medicíny
21.–23. 3. 2019 Kongresové centrum
Golf & Spa Kunětická hora, Dříteč
www.sport-sympozium.cz

Mistrovství České republiky v běhu
Lékařů, lékárníků, fyzioterapeutů
a ostatního zdravotnického personálu
23. 3. 2019 Vložený závod na 8.3 km v rámci běhu
pro širokou veřejnost Grand Prix Dříteč
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Věnujte chvilku času kontrole
svých údajů
Registr členů ČLK je jednou z nejdůležitějších součástí rozsáhlé elektronické agendy, která zajišťuje
chod jak centrální ČLK, tak OS ČLK. Je základním kamenem, na který navazují další nástavbové agendy
celé naší stavovské organizace.
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údajů. Jde například o rodná čísla, která jsme
již před několika lety museli právě na základě
nařízení tohoto úřadu vyřadit. Právě rodná čísla
jsou ideálním sjednocujícím prvkem mezi jednotlivými databázemi a právě ÚZIS si i s pomocí
rodných čísel z různých databází vytvořil velmi
solidní základ své databáze lékařů.
Přes to všechno je však naše databáze stále
unikátní a pro některé státní instituce nezastupitelná, protože nikdo jiný než my nemá aktuální databázi členů České lékařské komory. A že
tento registr některé státní instituce potřebují
a budou potřebovat, bylo vidět třeba na příkladu
elektronických receptů. SÚKL totiž bez toho, že
by od nás obdržel informaci, že je lékař členem
ČLK, nevydá k eReceptu přihlašující údaje.
Rád bych vás proto všechny opravdu moc
a moc požádal, abyste si své údaje jak cestou
svých OS ČLK, tak vlastními silami doplnili
a průběžně je aktualizovali. Je opravdu trapné,
a našeho stavu nedůstojné, když se na mě cestou
rubriky Napište nám! obrací občané s dotazy,
jestli opravdu slovutný lékař XY má atestaci
ze svého oboru.
Věnujte prosím chvilku svého času kontrole
svých údajů v registru lékařů na stránkách ČLK
a pomozte vytvořit důvěryhodnou databázi nás
členů ČLK, hodnou naší stavovské organizace.
Opravdu to není nic samoúčelného nebo byrokratického.
MUDr. Petr Němeček

Foto: Shutterstock.com

Základem registru je databáze lékařů, v níž
jsou údaje o jejich vzdělání, vysoké škole, kterou lékař absolvoval, roku promoce, dosažené
odbornosti, platných licencích udělených ČLK
a dosažení Diplomu celoživotního vzdělávání, tedy údaje, které je komora povinna vést
a zveřejňovat. Další částí jsou údaje, o jejichž
zveřejnění rozhoduje sám lékař, jako například
údaje o místech jeho působení, smlouvách se
zdravotními pojišťovnami, kontaktech na lékaře, ale například také údaje o jeho ordinačních
hodinách a o ceníku jeho služeb, které poskytuje
za přímou platbu.
Možná si toho nejste vědomi, ale občané
ČR si již zvykli vstupovat přes webové stránky
ČLK do Seznamu registrovaných lékařů, který
je dostupný přes banner v pravém sloupci hlavní
stránky ČLK, a ověřují si, zda lékař, se kterým se
setkali nebo kterého chtějí navštívit, má opravdu náležitou odbornost a způsobilost je léčit.
Protože mám na starosti rubriku Napište
nám! a také proto, že mám své telefonní číslo
zveřejněné na webu ČLK, setkávám se několikrát týdně s dotazy, zda je konkrétní lékař
opravdu tím, čím se občanům prezentuje.

A zde nastává první problém. Mnozí lékaři
si totiž neaktualizují ani svoje základní údaje
o svém vzdělání, a dokonce se ani neobtěžují
nahlásit změny na svá OS ČLK přesto, že jim
tuto povinnost ukládají stavovské předpisy.
Stále častěji se tak setkávám s logickými dotazy
typu jak to, že u nás ordinuje lékař v odbornosti
XY a ve vašem seznamu registrovaných lékařů
tuto odbornost vůbec nemá? Není to nějaký
podvodník? Můžeme mu důvěřovat? Mnozí
občané navíc tápou v titulech a nevědí, že dr.
není vždy MUDr. A právě titulu dr. velmi často
a rádi využívají ke své propagaci různí rádoby
,,lékaři“, kteří klamou nemocné lidi, kteří mají
sklon důvěřovat často jejich pochybným slibům
a metodám.
Druhým, stejně neblahým důsledkem je
to, že se tak naše databáze registrovaných lékařů stává nevěrohodnou i pro některé státní
instituce, které s námi původně chtěly data
sdílet a na oplátku nám nabízet svá data. Jako
příklad uvedu ÚZIS. Ti z vás, kteří jste byli jako
delegáti na sjezdu ČLK, jste si možná povšimli,
že ředitel ÚZIS, charismatický docent Dušek,
naznačil, že už o náš registr členů ani příliš nestojí, protože se mu podařilo shromáždit data
o lékařích z jiných databází.
ÚZIS má totiž jako státní instituce mnohem
více možností přistupovat k různým databázím
a nemusí se ohlížet na věci, které nám například
zakázal používat Úřad pro ochranu osobních
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23. REPREZENTAČNÍ

PLES LÉKAŘŮ ČESKÝCH
26. ledna 2019 - 20:00 - Palác Žofín

VELKÝ SÁL

Markéta Konvičková
Těžkej Pokondr

Boom! Band Jiřího Dvořáka se sólisty
Klavírista Tomáš Impellizzeri
Předtančení TŠ Ridendo Hlinsko
TASK Silueta Praha

MALÝ SÁL
MiniBand
Purpur
Diskotéka Miloše Skalky

RYTÍŘSKÝ SÁL
Alena Přibylová and her Longhairs
Frajéři z galerky
Moderátorka
Veronika Poláčková

Předprodej vstupenek od 15. 11. 201
2018
18 - Palác Žofín
Po–pá: 12:00
12:00–16:30
16:30 Tel.: 222 92
924
24 112 www.zofin.cz
Změna programu vyhrazena.
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ZAHRANIČÍ

Nový rozměr tureckých represí
vůči lékařům
Další rozměr dostávají tvrdé a již delší dobu trvající represe tureckého režimu vůči lékařské obci. Za
šíření propagandy poslal tamní soud do vězení řadu někdejších čelných představitelů Turecké lékařské
asociace (TMA), další lékaři na soudní líčení čekají. Vlivné nadnárodní lékařské organizace – Stálý výbor
evropských lékařů (CPME) a Světová lékařská asociace (WMA) – komentovaly kroky režimu země bílého
půlměsíce se značným rozhořčením.

Foto: Shutterstock.com

Kolo nekompromisního a ideologicky laděného postupu Turecka vůči předním zástupům lékařské obce se pootočilo zase o kus dál.
Legislativní kroky ostudně omezující výkon
lékařského povolání a jejich důsledky, o kte-

rých časopis Tempus medicorum informoval
ve dvou předešlých vydáních, autoritativnímu
režimu prezidenta Recepa Erdoğana zjevně
nestačí. Na pořad dne teď přišly žaloby, soudy
a rozsudky.
Podle informací uvedených v tiskovém
sdělení CPME poslal soud v Istanbulu do vězení na dva a půl roku někdejší členku čestné
komise istanbulské lékařské komory Sebnem
Korur Fincanciovou. Lékařka, která v současné době vede Tureckou nadaci pro ochranu
lidských práv (HRFT), platí svobodou za to,
že v roce 2016 podepsala petici iniciovanou
akademickou obcí v Turecku proti vojenským
manévrům na severovýchodě země, kde žije
nejpočetnější kurdská menšina.
K odsouzeným se v prosinci zařadil také
někdejší prezident TMA Ozdemir Aktan. Ten
si vyslechl rozsudek rok a tři měsíce odnětí
svobody. Dva roky a tři měsíce má podle soudu strávit ve vězení neurolog Gençay Gürsoy, který svého času působil jako předseda

Turecké lékařské asociace. Gürsoy, jeden ze
zakladatelů Turecké nadace pro ochranu lidských práv, se ze zdravotních důvodů nemohl
jednání soudu zúčastnit. Jak upozornila Světová lékařská asociace, v jeho případě už začal
odvolací proces.
„Děním v Turecku jsme šokovaní. Odsouzení lékaři, stejně jako řada jejich kolegů působících na různých pozicích ve zdravotnictví
pykají za to, že podepsali petici požadující
zastavení násilí proti civilistům. Opětovně se
ukazuje postoj naprosté netečnosti tureckých
úřadů k základním lidským právům včetně
práva na svobodu projevu. WMA v minulosti opakovaně vyzývala tureckou vládu, aby
v souvislosti s nevydařeným pokusem o státní
převrat v roce 2016 přestala uplatňovat nátlak
na lékaře a akademiky,“ uvedla předsedkyně
rady Světové lékařské asociace Ardis Hovenová s tím, že požaduje, aby byli lékaři a lékařky
bezvýhradně zproštěni viny.
Kvůli údajné podpoře terorismu se do
soudních pří dostaly i další osobnosti turecké
medicíny, mimo jiné Feride Aksu Taniková,
bývalá generální tajemnice TMA a poradkyně
WMA pro zdravotně sociální problematiku.
Mnoho lékařů přišlo o práci, cestovní pas
i jakoukoliv možnost v budoucnu pracovat
ve veřejném zdravotnictví.
„Dění v Turecku nelze tiše přihlížet. Lékaři, zdravotnický personál a členové akademické obce jsou perzekuováni za to, že před
dvěma lety podepsali petici vyzývající tureckou vládu, aby zastavila násilí na civilistech.
Bojovat za mír a upozorňovat na hrůzy, které
lidem působí jakýkoliv ozbrojený konflikt, je
přitom v naprostém souladu s etickými standardy naší profese. Připojujeme se ke Světové
lékařské asociaci a vyzýváme tureckou vládu,
aby s kampaní proti lékařům okamžitě přestala,“ podotkl prezident CPME Jacques de
Haller.
Mgr. Lukáš Pfauser,
poradce ČLK pro otázky EU
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Prof. MUDr. Václav Špičák – 90 let

Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., významný představitel oboru alergologie a klinická imunologie u nás
i ve světě, se 14. ledna 2019 dožil 90 let.
Když v roce 1953 jako jeden z prvních
absolventů Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze promoval, asi ještě
netušil, že alergologie se mu stane celoživotním údělem, láskou i koníčkem. Pod vlivem
svého velkého učitele prof. MUDr. J. Švejcara
se během své dlouholeté lékařské praxe na

Moje profese mi přinesla
splnění prapůvodní představy
o úloze lékaře – být co nejblíže
člověku. Poznal jsem a poznávám mnoho životních příběhů
a měl jsem možnost poznávat
tajemství alergologie a klinické imunologie, z nichž mnohá
jsou stále tajemstvími.
(Citace z rozhovoru po převzetí titulu
Rytíř českého lékařského stavu)

1. dětské klinice v Praze vypracoval nejen ve
všestranně vzdělaného a klinicky uvažujícího
pediatra, ale současně i v odborníka zaměřeného na alergologii a klinickou imunologii.
V roce 1968, již jako jeden z našich předních odborníků, úspěšně obhájil docentskou
habilitační práci na téma „Průduškové astma
v raném dětském věku“. Tehdy také vytvořil
na tehdejší Švejcarově klinice první dětské
alergologické oddělení u nás. Pro svůj odmítavý postoj k sovětské okupaci v osmašedesátém roce však v období normalizace musel
kliniku opustit, měl zákaz kontaktu s mediky
a nesměl publikovat. K pedagogické činnosti
se mohl vrátit až roku 1979 jako učitel IPVZ.
Protože ale stále toužil po kontaktu s pacienty
a návrat na dětské kliniky do Motola nebyl
možný, přijal v roce 1981 nabídku k vedení
dětského oddělení ve FN Bulovka v Praze. Zde
pracoval do roku 1996 jako primář a potom
ještě několik let na ambulanci. Svoji aktivní
medicínskou činnost zakončil teprve v loňském roce jako zaměstnanec Immunoflow,
s.r.o., v Praze-Letňanech.
V roce 1994 byl V. Špičák na 2. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Praze jmenován profesorem dětského lékařství. Bylo tak
dodatečně oceněno jeho celoživotní vědecko-výzkumné i pedagogické úsilí. Profesor
Špičák je autorem mnoha publikací doma
i v zahraničí. Byl neúnavným organizátorem
a předsedajícím stovek odborných sympozií,

28

pracovních konferencí, edukačních a postgraduálních kurzů a kongresů.
Několik volebních období pracoval prof.
Špičák ve funkci vědeckého sekretáře a do
roku 2001 jako předseda České společnosti
alergologie a klinické imunologie (ČSAKI),
nyní je jejím čestným předsedou. V roce

Rytíř dr.Škába, dr. Kubek, prof. Špičák
s manželkou

1996 stál u zrodu České iniciativy pro astma
(ČIPA) a mnoho let byl jejím ředitelem, založil Sdružení na pomoc chronicky nemocným
dětem a byl jeho prvním předsedou. Působil
také jako sekretář a člen předsednictva České
lékařské společnosti J. E. Purkyně a předseda
oborové komise pro alergologii a klinickou
imunologii České lékařské komory. Do roku

2016 celkem 45 let organizoval a lékařsky
zajišťoval letní dětský ozdravný tábor pro
alergiky a astmatiky, poslední roky na Šumavě. V roce 2005 byl oceněn Cenou J. E.
Purkyně, roku 2008 cenou V. Zavázala a 2009
titulem Rytíř českého lékařského stavu,
uděleným předsednictvem České lékařské
komory. V roce 2017 byl za zásluhy o zlepšení diagnostiky astmatu, léčby, prevence
a kontroly astmatu v Česku i v mezinárodním
kontextu jmenován výkonným výborem ředitelů Globální iniciativy pro astma (GINA)
jejím ambasadorem. Je již 21. rokem šéfredaktorem časopisu pro laiky Alergie, astma,
bronchitida a do konce roku 2018 byl po dobu
20 let šéfredaktorem časopisu Alergie, určeného pro kontinuální vzdělávání v alergologii
a klinické imunologii.
Profesor Špičák i ve svém vysokém věku
se stále zajímá o dění v našem oboru, medicíně i ve společnosti. Je naším vzorem, učitelem
a následováníhodným příkladem, zdrojem
nových poznatků a životního moudra.
Ad multos annos!
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
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Ukončení soukromé lékařské praxe

Lékař provozuje soukromou lékařskou praxi a nyní zvažuje její ukončení. Zajímá ho, jaké kroky
k uskutečnění tohoto záměru musí podstoupit. Je nějaký rozdíl při ukončení „s“ nástupcem či „bez“
nástupce? Je nějaký rozdíl při ukončování praxe provozované ve formě fyzické osoby a ve formě s. r. o.?
Jak je to se zdravotnickou dokumentací?
Problematika ukončení lékařské praxe se
dá skutečně rozdělit na variantu s nalezením
nového nástupce či ukončení bez nástupce.
A dále podle toho, zda se jedná o praxi provozovanou fyzickou osobou anebo ve formě
právnické osoby (nejčastěji společnost s ručením omezeným – s. r. o.).
Nejdříve se budeme zabývat možností, že
lékař vhodného nástupce nalezne.

1. Převod soukromé lékařské praxe,
jejíž provozovatel je fyzická osoba

Foto: Shutterstock.com

V současné době již není třeba za účelem
prodeje praxe provozované fyzickou osobou
se současným zachováním smluv se zdravotními pojišťovnami nejdříve převádět tuto praxi
na společnost s ručením omezeným nebo jinou
obchodní společnost a následně řešit prodej
praxe převedením obchodního podílu (viz
níže). Lékařskou praxi lze převést i z fyzické
osoby na jinou fyzickou osobu, a to nejčastěji formou smlouvy o prodeji závodu. Pokud
smluvní strany – fyzické osoby – chtějí bez
problémů (bez výběrového řízení) převést
i smlouvy se zdravotními pojišťovnami, musí
v rámci prodeje dojít k převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování
zdravotních služeb. Zdravotní pojišťovna je při
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dodržení zákonných podmínek i při takovém
převodu povinna bez výběrového řízení uzavřít s kupující osobou na její žádost smlouvu
o poskytování a úhradě hrazených služeb ve
stejném rozsahu jako s původním poskytovatelem, a to do 180 dnů ode dne doručení
žádosti zdravotní pojišťovně.
V případě záměru ukončit vlastní praxi
fyzické osoby formou jejího prodeje je třeba, aby prodávající tuto skutečnost předem
oznámil příslušnému správnímu orgánu, tedy
krajskému úřadu, a současně podal žádost
o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve „registrace nestátního
zdravotnického zařízení“). Kupující naopak
podá žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb na místo prodávajícího poskytovatele. Svou žádost musí kupující
podat nejpozději v den, kdy prodávající
podal žádost o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V takovém případě
krajský úřad rozhodne o odejmutí oprávnění
prodávajícímu a udělení oprávnění kupujícímu ke stejnému dni.
Do 30 dnů od udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb kupujícímu
lékaři musí tento lékař požádat zdravotní
pojišťovny, se kterými si přeje mít nadále

uzavřenu smlouvu ve stejném rozsahu jako
prodávající lékař, o smlouvu o poskytování
a úhradě hrazených služeb. V žádosti o převedení smlouvy uvede, že se jedná o koupi závodu a že na něj přechází všechna majetková
práva související s poskytováním zdravotních
služeb původního poskytovatele.
Zdravotní pojišťovna je povinna do
180 dnů této žádosti vyhovět a uzavřít
s kupujícím smlouvu o poskytování hrazených služeb ve stejném rozsahu, jako ji měla
uzavřenu s prodávajícím. Od okamžiku, kdy
kupující lékař začal na základě svého nového oprávnění poskytovat zdravotní služby,
je příslušná zdravotní pojišťovna povinna
i bez smlouvy hradit kupujícímu poskytované hrazené služby ve stejném rozsahu jako
původnímu poskytovateli – nejdéle však po
dobu 210 dnů ode dne převodu majetkových
práv.

2. Převod soukromé lékařské praxe
ve formě právnické osoby (s. r. o.)

Prodej lékařské praxe ve formě s. r. o. je
jednodušší než převod praxe ve formě fyzické osoby, a to proto, že společnost jako
taková zůstává stejná, pouze se změní osoba
společníka a obvykle i jednatele společnosti
(pokud vycházíme z předpokladu, že se bude
prodávat/kupovat 100procentní podíl společnosti). Výhoda je, že veškeré smlouvy, které
má s. r. o. uzavřeny (hlavně se zdravotními
pojišťovnami, ale například i smlouva nájemní apod.), zůstanou převodem podílu
na nového společníka nedotčeny.
Provozuje-li lékař své zdravotnické zařízení jako s. r. o., stačí k prodeji jeho praxe pouze smlouva o prodeji podílu a tento prodej
neovlivní ani platnost smluv se zdravotními
pojišťovnami, ani „registraci“ (tj. oprávnění
k poskytování zdravotních služeb) u krajského úřadu čili orgánu, který uděluje oprávnění
k poskytování zdravotních služeb. Totéž platí
i u dalších uzavřených smluv.
Nový nabyvatel podílu v s. r. o. může bez
dalšího pokračovat v provozování lékařské
praxe, tj. bez nutnosti absolvovat nové výběrové řízení, a uzavírat nové smlouvy se
zdravotními pojišťovnami.
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Pro účely prodeje s. r. o. je možno použít,
jak již bylo řečeno, smlouvu o prodeji podílu.
Mechanismy úhrady kupní ceny jsou různé a závisí především na preferenci stran. Nejčastější bývá domluva spočívající ve svěření
kupní ceny do úschovy třetímu autorizovanému subjektu (notáři, advokátovi, bance) a v jejím vyplacení až poté, kdy je smlouva o převodu podílu uzavřena, resp. kdy dojde k zápisu
převodu podílu do obchodního rejstříku;
v této fázi zpravidla dochází i k odvolání původního jednatele a jmenování jednatele nového, jakož i k případné změně názvu společnosti (například z MUDr. X s. r. o. na MUDr. Y
s. r. o. – zaleží na názvu společnosti).
Změnu v osobě společníka ( jednatele, názvu) je též třeba nechat zapsat do obchodního
rejstříku; poplatek je v tomto případě 2000 Kč
za všechny měněné údaje.
Krajskému úřadu je též potřeba nahlásit
změnu odborného zástupce. Toho je poskytovatel zdravotních služeb, jenž je právnickou
osobou, povinen vždy ustanovit.

3. Ukončení soukromé lékařské praxe
ve formě fyzické osoby bez nástupce

Pokud odcházející lékař vhodného nástupce nenalezne, lze požádat o odejmutí
oprávnění k poskytování zdravotních služeb u místně příslušného krajského úřadu
jako příslušného správního orgánu.
V souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm.
c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, tento správní orgán odejme oprávnění
k poskytování zdravotních služeb, jestliže o to
poskytovatel písemně požádal.
Žádost o odnětí oprávnění k poskytování
zdravotních služeb musí být podána nejpozději 60 dnů přede dnem, k němuž poskytovatel požaduje oprávnění odejmout;
tato lhůta neplatí, požaduje-li poskytovatel
odejmout oprávnění z důvodu, pro který se
oprávnění odjímá z moci úřední. Není-li dodržena lhůta pro podání žádosti, příslušný
správní orgán odejme oprávnění k poskytování zdravotních služeb nejpozději k šedesátému dni ode dne podání žádosti.
Ohledně žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb platí, že většina
krajských úřadů má vlastní vzor žádosti (měl
by být vždy dostupný na webových stránkách).
Dle § 59 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách, je stanovena povinnost poskytovatele, který hodlá ukončit
poskytování zdravotních služeb, informaci
o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň
60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení,
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a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně
přístupném místě čili nejlépe v čekárně ordinace, popř. na svých internetových stránkách. Tuto povinnost lze samozřejmě splnit i dříve. Současně lékař požádá správní
úřad o uveřejnění této informace na jeho
úřední desce (toto bývá uvedeno přímo
ve zmíněném formuláři žádosti o odnětí
oprávnění).
V této informaci o ukončení své činnosti
je třeba uvést datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit
žádost o předání zdravotnické dokumentace
poskytovateli zvolenému pacientem a adresu
místa pro předložení žádosti.

4. Krajský úřad a zdravotnická
dokumentace v případě
ukončení praxe

V případě, že je praxe ukončena bez nástupce, předává se zdravotnická dokumentace
a její soupis krajskému úřadu.
Fyzická nebo právnická osoba, jejíž
oprávnění k poskytování zdravotních služeb
zaniklo na základě rozhodnutí příslušného
správního orgánu, je povinna zajistit předání
zdravotnické dokumentace a její soupis příslušnému krajskému úřadu jako správnímu
orgánu, a to do 10 pracovních dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí.
Pokud si pacienti zvolí nového poskytovatele, mohou předložit žádost o předání své
zdravotnické dokumentace tomuto novému
poskytovateli.
Stejně tak se následně mohou pacienti

obracet na příslušný krajský úřad s žádostí
o předání tam uložené zdravotnické dokumentace. Krajský úřad neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to
na základě písemné žádosti pacienta nebo
zvoleného poskytovatele.

5. Ukončení soukromé lékařské
praxe ve formě právnické
osoby (s. r. o.) bez nástupce

Ukončení společnosti s ručením omezeným je proces mnohem složitější než ukončení podnikatelské činnosti fyzické osoby.
Kromě ukončovacích kroků směrem ke
krajskému úřadu či zdravotním pojišťovnám
(žádost o odejmutí oprávnění k poskytování
zdravotních služeb, resp. ukončení smluv
s pojišťovnami) je třeba formálně ukončit činnost s. r. o. prostřednictvím tzv. dobrovolné
likvidace společnosti s ručením omezeným.
Základním předpokladem je přijetí rozhodnutí o likvidaci, které náleží do působnosti valné hromady, pokud tak stanoví společenská smlouva společnosti. Vyžadována je
dvoutřetinová většina hlasů všech společníků
a rozhodnutí musí být provedeno formou
notářského zápisu. Není-li toto rozhodnutí
svěřeno valné hromadě, rozhodují všichni
společníci dohodou, která musí mít opět formu notářského zápisu.
Ideální den vstupu do likvidace je vždy
první den hospodářského roku, tedy zpravidla
k 1. lednu.
Existují specializované společnosti, které
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se věnují likvidaci s. r. o. Likvidaci doporučujeme provádět s asistencí advokáta.
S. r. o. však není vždy třeba rovnou přímo
likvidovat, nýbrž je možné tuto společnost
převést do tzv. „spícího režimu“, což je stav,
kdy společnost nevykazuje žádnou činnost,
kdy však nebyla ještě zrušena. I v této podobě
ji lze samozřejmě prodat.

6. Ukončení smluv se
zdravotními pojišťovnami

Záleží na konkrétním textu uzavřené
smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, do které je tudíž potřeba nahlédnout.
S největší pravděpodobností však text
smlouvy odpovídá textu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 618/2006 Sb., kterou
se vydávají rámcové smlouvy. Přílohy této
vyhlášky upravují rámcové smlouvy pro zdravotnická zařízení podle segmentu, tj. podle
druhu zdravotní péče, kterou poskytují, a to
včetně důvodů zániku smlouvy.
Podle této právní úpravy „smlouva nebo
její část mimo jiné zaniká dnem, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí o zrušení nebo změně registrace podle zákona č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo
došlo ke zrušení nebo změně zřizovací listiny,
vydané zdravotnickému zařízení“.
Dle shora uvedeného ustanovení tedy
smlouva se zdravotní pojišťovnou zanikne
ze zákona (tzv. ex lege) dnem, kdy nabyde
právní moci rozhodnutí krajského úřadu
o zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. K tomuto zániku dojde bez toho,

aby bylo třeba smlouvu s pojišťovnou jakkoliv
formálně vypovídat.

7. Ukončení smluv s dalšími subjekty
– nájemní smlouvy, pojištění
odpovědnosti, služby apod.

Vždy záleží na tom, jaké smlouvy poskytovatel zdravotních služeb s jednotlivými subjekty uzavřel a s jakými výpovědními důvody
a lhůtami.
Většinou bývají výpovědní lhůty v trvání
dvou až tří měsíců. Každou smlouvu lze
ale vždy ukončit na základě oboustranné
dohody.
Současně je třeba si vyjednat u pojišťovny, s níž má poskytovatel uzavřenu smlouvu
o pojištění profesní odpovědnosti, uzavření
tzv. udržovacího pojištění, což je pojištění
po skončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb.
Udržovací pojištění bezprostředně navazuje na pojištění odpovědnosti poskytovatele
zdravotních služeb. V této souvislosti se běžně
uzavírá pojistná smlouva, která bude upravovat
pojištění za újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb z doby před
ukončením činnosti poskytovatele zdravotních služeb. Toto pojištění kryje pojistné
události vzniklé v době aktivního poskytování
zdravotních služeb, byť by újma byla uplatněna (pacientem, pozůstalým) později, tj. po
skončení provozu soukromé lékařské praxe.
Záleží na podmínkách jednotlivých pojišťoven, udržovací pojištění však bývá již
výrazně levnější než samotné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti
s poskytováním zdravotních služeb.

Lze doporučit sjednání udržovacího pojištění nejméně na 3 roky po ukončení praxe
tak, aby vzniklé škody byly stále ošetřeny
pojistkou. Tato doba odpovídá promlčecí době
práva na náhradu škody na zdraví.

8. Nahlášení změn okresnímu/
obvodnímu sdružení ČLK –
změna kategorie pro platbu
členského příspěvku – žádost
o oprávnění k předpisu léčiv

Pro úplnost je třeba doplnit další nezbytný krok, kterým je oznámení okresnímu (obvodnímu) sdružení České lékařské komory,
v němž je lékař zaregistrován, o odchodu do
důchodu. Následně bude lékaři změněna kategorie pro platbu členského příspěvku na
„nepracující důchodce“, ve které se hradí
nižší částka členského příspěvku. Pro rok
2019 je to 500 Kč.
Zároveň lékař může požádat o vydání tzv.
oprávnění k preskripci léků pro sebe a své
rodinné příslušníky, s nímž je pak potřeba
navštívit svoji zdravotní pojišťovnu, která
s lékařem uzavře smlouvu o úhradě léčivých
přípravků a zdravotnických prostředků předepisovaných smluvními lékaři za účelem poskytování zdravotní péče sobě a svým rodinným
příslušníkům.
Jednou z nesporných výhod je, že v rámci
této preskripce nepracující lékař může i nadále využívat papírové recepty a nemusí si zřizovat elektronickou preskripci.
Prováděcí vyhláška k zákonu o léčivech totiž stanoví, že vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je vždy přípustné
při předepisování léčivých přípravků v rámci poskytování zdravotních služeb v případě receptů na léčivé přípravky hrazené
smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým rodičům,
prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům.

9. Inzerce

Foto: Shutterstock.com

Na závěr lze konstatovat, že pro lékaře,
který hodlá svou praxi ukončit, je z ekonomického hlediska vždy výhodnější soukromou
praxi prodat než ji zrušit bez dalšího. V tomto
směru lze za účelem výběru vhodného zájemce o koupi praxe doporučit využití inzerce
v komorovém časopise Tempus medicorum.
Inzerce je možná jednak v elektronické podobě na webových stránkách ČLK
www.lkcr.cz a jednak v tištěné podobě
v časopise. Do určitého rozsahu je řádková
inzerce pro členy ČLK zdarma.
Mgr. Theodora Čáslavská, právní kancelář ČLK
Mgr. Aleš Buriánek, advokát
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Nové právní předpisy ve zdravotnictví
Nová pravidla pro aprobační zkoušky cizinců z nečlenských států EU. Zrušeny profese terapeut
a specialista tradiční čínské medicíny. Zdravotní výkony, které lze provádět samostatně bez specializované
způsobilosti. Úhrady za atestace a další zkoušky lékařů. Novela Seznamu výkonů s bodovými hodnotami.

Novela zákonů o vzdělávání
a způsobilosti lékařů
a dalších zdravotníků

Zákonem č. 284/2018 Sb. byla provedena
novela obou zákonů o vzdělávání a způsobilosti
k výkonu povolání ve zdravotnictví – zákona
č. 95/2004 Sb. týkajícího se lékařů, stomatologů a farmaceutů a zákona č. 96/2004 Sb.
týkajícího se nelékařských povolání. Novela
zákona č. 95/2004 Sb. se týká především změny
pravidel pro aprobační zkoušky a pravidel pro
povolování výkonu praxe bez aprobační zkoušky lékařům z nečlenských států Evropské unie.
Aprobační zkoušku nebude nutno konat ze
všech předmětů v jednom dni. Žádost o uznání
odborné způsobilosti a vykonání aprobační
zkoušky může uchazeč z nečlenského státu EU
podat maximálně čtyřikrát, tím možnost jejího
složení i praxe na území České republiky končí.
Aprobační zkoušku uchazeč musí dokončit
nejpozději do 30 měsíců ode dne podání žádosti k jejímu vykonání. Pokud však některou
z dílčích zkoušek v rámci aprobační zkoušky
úspěšně vykoná a jinou část nikoli, nemusí již
úspěšně vykonanou zkoušku opakovat.
Novela zákona č. 96/2004 Sb. týkající se
nelékařských zdravotnických povolání především ruší bez náhrady nelékařské zdravotnické profese terapeut tradiční čínské medicíny
a specialista tradiční čínské medicíny. Jde
o novelu nikoli na základě vládního návrhu,
ale na základě zákonodárné iniciativy Senátu
na návrh senátorky a členky představenstva
ČLK MUDr. Aleny Dernerové.
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Vyhláška č. 280/2018 Sb. stanoví, které zdravotní výkony může samostatně vykonávat lékař
po absolvování lékařské fakulty samostatně
bez odborného dohledu či dozoru. Absolvent
základního kmene může tyto výkony provádět
zcela samostatně bez odborného dohledu. Lékař, který dosud není absolventem základního
kmene a pracuje jinak pod tzv. odborným dozorem, může tyto výkony provádět samostatně,
má-li zajištěn odborný dohled lékaře se specializovanou způsobilostí. Výčet zdravotních
výkonů, které mohou samostatně vykonávat
lékaři bez specializované způsobilosti uvedený
v této vyhlášce, však není vyčerpávající a neznamená to, že by tito lékaři nemohli samostatně
vykonávat i další ve vyhlášce neuvedené výkony,
pokud je tím písemně pověří jejich školitel. Podle § 3 a 4 zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění může lékař bez specializované způsobilosti
samostatně vykonávat i další lékařské výkony,
které mu písemně (!!!) stanovil jeho školitel.
Velmi důležitá je v těchto případech, kdy lékař
je školitelem oprávněn provádět výkony nad
rámec daný vyhláškou, písemná forma s uvedením konkrétních činností a výkonů, které je
lékař v době specializační přípravy oprávněn
samostatně vykonávat, s podpisem školitele.
Bude na úvaze školitele, aby posoudil, jak dalece si školenec již příslušnou činnost osvojil
a zda je již způsobilý vykonávat ji samostatně.
Posouzení bude tedy vždy individuální.

Nařízení vlády o úhradě za
atestace a další zkoušky lékařů

Nařízení vlády ČR č. 324/2018 Sb. stanoví mimo jiné nově výši úhrady za atestační
a další zkoušky lékařů. Úhrada za atestační
zkoušku činí 500 Kč, za její první opakování
3500 Kč a za její druhé opakování 5000 Kč.
Úhrada za první opakování zkoušky po
ukončení základního kmene činí 3500 Kč,
za její druhé a třetí opakování 5000 Kč. Za
závěrečnou zkoušku nástavbového oboru
činí úhrada 500 Kč, za její první opakování
3500 Kč, za druhé a každé další opakování
5000 Kč.
Úhrada za závěrečnou zkoušku funkčního
kurzu činí 500 Kč, úhrada za první opakování této zkoušky činí 3500 Kč, úhrada za
druhé a každé další opakování této zkoušky
činí 5000 Kč. Stejná úhrada je stanovena za
závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu.
Úhrada za aprobační zkoušku činí 7000 Kč,
za její první opakování 10 000 Kč, za druhé
a každé další opakování 15 000 Kč.

Novela Seznamu zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami

Vyhláška č. 301/2018 Sb. novelizuje vyhlášku č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
Seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami. Text rozsáhlé novely lze nalézt na webových stránkách Ministerstva
vnitra ČR.
JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK

Foto: Shutterstock.com

Vyhláška o zdravotních výkonech,
které lze provádět bez atestace
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VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2018
o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. j) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:
§1
Lékař může po získání odborné způsobilosti bez odborného dohledu a bez odborného dozoru v rámci poskytování zdravotních služeb
a) provádět klinické vyšetření pacienta, zahrnující také získání anamnézy a fyzikální vyšetření bez samostatného rozhodování o dalším léčebném postupu,
b) provádět vizitu s pozorováním vývoje zdravotního stavu pacienta,
c) pracovat s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,
d) vést a provádět zápisy do zdravotnické dokumentace,
e) administrovat přijetí, přemístění a propuštění pacienta s doporučeními stanovenými lékařem se specializovanou způsobilostí,
f) provádět kontrolu, převazy a ošetření nekomplikovaných ran a dekubitů, včetně ošetření drénů a drenážních systémů,
g) předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na základě diagnózy stanovené lékařem se specializovanou způsobilostí,
h) ve zdravotnickém zařízení aplikovat léčivé přípravky včetně krevních derivátů indikované lékařem se specializovanou způsobilostí s výjimkou
radiofarmak a cytostatik a s výjimkou aplikace léčivých přípravků intraoseálně, lumbálně, arteriálně, intrakardiálně, intraperitoneálně nebo
intraartikulárně,
i) podávat transfuzní přípravky indikované lékařem se specializovanou způsobilostí,
j) poskytovat odbornou první pomoc,
k) v rozsahu své odborné způsobilosti edukovat pacienta, jeho zákonného zástupce nebo osoby jím určené v rámci preventivní, diagnostické,
léčebné, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péče,
l) orientačně vyhodnocovat sociální situaci pacienta a indikovat zdravotně sociální nebo sociální péči,
m) provádět punkci periferních žil za účelem zavádění periferních žilních katetrů, odběru žilní krve nebo nitrožilní aplikace léčivých přípravků
a provádět odběr kapilární krve,
n) provádět katetrizaci močového měchýře u pacientů starších 15 let, včetně zavedení permanentního močového katetru.
§2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Živnostníci, pozor! Mění se záloha
zdravotního pojištění, připlatíte si
Za více než polovinu lidí platí zdravotní pojištění stát. Za zaměstnance ho pak odvádí zaměstnavatel.
Živnostníci ho za sebe platí sami – neměli by proto zapomenout, že už v lednu se minimální záloha mění.
Nově si každý měsíc připlatí o dvě stovky navíc.
Minimální pravidelná záloha na zdravotní pojištění je navázaná na průměrnou mzdu
v zemi. Ta každým rokem stoupá, a proto se
vždy na přelomu roku zvyšují i zálohy, které
musejí odvádět všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), zjednodušeně všichni
živnostníci.

Termín splatnosti se nemění,
výška záloh ano

Po celý rok 2018 museli živnostníci odvádět měsíčně 2024 korun. Tato částka se příští
rok zvýší na 2208 korun za měsíc. Důležité je
vědět, že to platí už pro první platbu v lednu.
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Termín splatnosti se u pojistného na zdravotní pojištění nemění, pro OSVČ je nadále od
1. dne kalendářního měsíce, za který se platí,
do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou
platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna
2019 do 8. února 2019.

Za víc než polovinu lidí
hradí pojistné stát

Po roce se opět mění se i výše pojistného,
které za „své“ pojištěnce platí stát. Od 1. ledna
2019 je tato částka 1018 Kč (místo dosavadních 969 Kč). Stát je plátcem pojistného za
téměř 60 % všech obyvatel.

Nárok na platbu pojistného státem
mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci
rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc
v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí
další.
Další podrobnosti o pojištění a změnách
od Nového roku se dozvíte v přehledu České
správy sociálního zabezpečení na www.cssz.
cz/cz/pojisteni-osvc/zmeny-v-pojisteni-osvc-od-1-1-2019.htm.
David Garkisch,
Nasezdravotnictvi.cz
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Ještě jednou k problematice překladu
pacienta na pracoviště vyššího typu
Z určitého pohledu na věc musím poděkovat MUDr. Ivetě Poljakové, Ph.D., za reakci (TM 12/2018) na
můj dopis, laskavostí redakce uveřejněný v listopadovém čísle časopisu Tempus medicorum, jímž jsem
se zamýšlel nad doslovnou realizací doporučení k překladům pacientů na tzv. vyšší pracoviště, jak byla
formulována ve vynikajícím a užitečném článku ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Jana Macha (TM
7–8/2018). Na druhé straně mě však neopouští pocit, že se dopis paní doktorky s textem JUDr. Macha a
(při veškeré mé skromnosti) i mým poněkud míjí, neboť při byť jen letmém přečtení obou zmíněných článků
by si pisatelka sama mohla odpovědět na rozpory a nejasnosti, které jsou v mém článku údajně obsaženy.
Opětovně deklaruji, že všechny postřehy jsem formuloval na základě vlastních
pracovních zkušeností, veden snahou je
konfrontovat s doporučeními vyplývajícími
z legislativy, nikoliv laciným populismem.
Následující, čísly označené odpovědi korespondují (s výjimkou čísla 5) s body v dopisu
dr. Poljakové:
1. Pacienta v závažném stavu s ironií nazývám černým Petrem proto, že jej tak s nadsázkou nazval JUDr. Mach již ve svém článku
(TM 7–8/2018, str. 31). Pozornému čtenáři
nemohlo uniknout, že jsem se tak přidržel
„zavedené nomenklatury“, aby mé vyjádření
bylo jasné a stejné bylo nazváno stejným. Nemohu se ztotožnit s přesvědčením dr. Poljakové, že jsme skládali Hippokratovu přísahu.
Za sebe prohlašuji, že jsem v Karolinu při
Apollonu či jiných antických božstvech nic
nepřísahal, nýbrž jsem skládal promoční slib.
2. S názorem pisatelky, že „institut překladu bez předchozí dohody by neměl být
zneužíván a je krajním řešením“ bez dalších
výhrad plně souhlasím.
3. Meritem mého článku bylo právě pro-

blematické uplatnění doporučení, že „jde-li
o neodkladnou péči, nezbývá než nařídit bez
dalšího převoz tohoto pacienta na lépe vybavené pracoviště nebo do centra vysoce specializované péče i bez konzultace s tímto pracovištěm“. Tedy transport pacienta na vyšší
pracoviště by byl při doslovném užití tohoto
doporučení uskutečněn bez vědomí tohoto
pracoviště, které by tedy žádný čas na onu
„dezinfekci boxu“ nemělo a nastala by mnou
popsaná situace.
4. Pracoval jsem dost dlouhou dobu na
tzv. vyšších pracovištích, abych věděl, s jakým
despektem jejich lékaři někdy hledí na kolegy
z „periferie“ a jaký způsob komunikace s nimi
leckdy užívají.
5. Tento bod textu pisatelky absolutně
nesouvisí s textem mého dopisu, kde jsem se
zabýval právě a pouze případem, kdy transport nebyl avizován. Proto stojím na svém
přesvědčení, že v této situaci by pacient vskutku
čekal na chodbě vysoce specializovaného pracoviště. Více k tomu nemám co dodat, neboť paní
doktorka Poljaková se tímto bodem vyjadřuje
k situaci, která není předmětem mého dopisu.

Závěrem: Použitelnost morálního apelu na „slušnost a férovost“ se v dnešní době
smrskla na předvolební PR management pochybných politických seskupení, spoléhat
se na tyto atributy cti a mravnosti, když jde
o život pacienta, je však nejrychlejší cestou
lékaře do výslechové místnosti služby kriminální policie a vyšetřování, jak ostatně
dostatečně ilustruje na konkrétním případu
ve svém článku pan doktor Mach.
MUDr. Radek Kaniok, MBA, LL.M., MPA

Tím zatím uzavíráme diskusi na poměrně
ožehavé a závažné téma. Komora se bude snažit, aby připravovaná novela zákona o zdravotních službách, který řeší řadu podřadných věcí
a tam, kde je skutečný problém, se jeho řešení
vyhýbá, pamatovala i na legislativní řešení této
problematiky způsobem, který bude jasný a srozumitelný. Názory právníka komory a lékaře
i lékařky, kteří se k této problematice vyjádřili,
si v podstatných věcech nijak neodporují a mohou být základem budoucího legislativního
řešení pravidel pro překládání pacientů.

Originální vánoční charita
V pátek 14. prosince 2018 kolektiv zaměstnanců Kanceláře ČLK v Praze uspořádal první
vánoční dobročinnou aukci. Dárky přinesl každý
z dražitelů a byly velice různorodé – od vánočního
cukroví přes knížky, oblečení, bižuterii, keramiku, alkohol až po doma naložené hermelíny či
sklenici sádla. Vyvolávací cena 20 Kč za kus byla
častokrát i několikanásobně navýšena. Akce se tudíž hned napoprvé podařila a vybralo se 12 460 Kč,
které zaměstnanci poslali na konto nadace Dobrý
anděl.
Doufáme, že příští rok budeme ještě úspěšnější!
Kim Hothanová
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Termín alternativní medicína neuznávám

Dne 6. prosince 2018 jsem večer sledoval pořad Máte slovo s M. Jílkovou. Po váhání jsem svou účast
odmítl, protože forma daná dramaturgií nedává vůbec možnost smysluplné diskusi. Je to střelba
z kanónu na utíkajícího zajíce. Bylo mi líto pana ministra zdravotnictví, který se tohoto pořadu účastnil
několika větami, z nichž vyplývalo, že je připravován zákon o léčitelství k ochraně pacientů.
Diskuse o léčitelství se táhne od začátku
devadesátých let. Sám jsem otiskl článek 16. září
2000 v MF Dnes. Skvělé hodnocení léčitelství
přinesl v té době časopis Společnosti skeptiků
Sisyfos. Už tehdy se volalo po zákonu. Vývoj
problému sleduji stále, proto si dovoluji popsat
panu ministrovi svůj názor.
Skutečná, tzv. školská medicína po dlouhém studiu, po promoci a přísaze nemá žádnou
alternativu. Zemřelý předseda skeptiků prof.
Heřt později termín alternativní medicína
uznal, protože byl obecně uznáván. Já termín
neuznávám. Medicína je přesně definována,
současný lékař se řídí zákonitostmi EBM, jejich
porušením se vystavuje trestu.
Navrhovaný zákon neznám. Zaprvé jistě
definuje obecně léčitelství, které má obrovské
množství forem od poulení očí léčitele na nemocného, jak jsme kdysi viděli i na televizní
obrazovce, přes dotyky zázračných rukou nebo
pobyt pod pyramidou za účelem zhubnutí až
k auře, kterou vidí jen léčitel.

Navrhovaný zákon se jistě vypořádává s tím,
že některé formy léčitelství provozují promovaní lékaři. Ti na rozdíl od léčitelů mají zákonem
danou odpovědnost, i když dělají totéž jako
léčitelé bez odbornosti, kupř. akupunkturu.
Jak se nový zákon vypořádává s tradiční
čínskou medicínou, která byla vpašována do
zákona v roce 2017 na návrh profesora onkologie, poslance za hnutí ANO? (Jak to asi přijímala prof. Prauzová, která jako jediná v pořadu
paní Jílkové udržela pravidla seriózní diskuse?)
Zákon o tradiční čínské medicíně je chybný
už v názvu a zkratce TCM. Správné je tradiční
čínské léčitelství, tedy TCL. Současná čínská
medicína jde jako všechno v Číně s neobyčejnou rychlostí dopředu. Pro moderní čínskou
medicínu je zkratka TCM urážkou.
Projekt pavilonu pro čínskou medicínu plánovaný nevkusně a urážlivě v areálu Fakultní
nemocnice v Hradci Králové naštěstí vyšuměl.
Zákon vyžaduje na léčiteli vedení dokumentace. Kdo to léčitele učil? Neví, co je

symptom a co syndrom. Jak popíše kontrolu?
Má jen dva možné výsledky své léčby. Vyléčení a smrt. U žádného výsledku neví, proč
k němu došlo.
Jak řeší zákon financování léčitelství? Pojišťovna výkony hradit nemůže, vytvořit ceník
je nemožné, léčitel bude výši honoráře určovat
sám a vybírat cash. Nezbude než přinutit podnikatele užívat mašinku na ET. Léčitelé budou
platit konečně daně.
Na konci mé rozvahy se mohu vrátit ke svému článku z roku 2000, v němž jsem léčitelství
přirovnal k prostituci. Obě nejstarší řemesla
nemají školy, nemají vysvědčení, nemají odpovědnost a neplatí daně. A to nejdůležitější:
nikdy se nikomu na světě nepodařilo ta dvě
řemesla zakázat!
Doporučuji proto panu ministrovi, aby se
se zákonem o léčitelích neunáhlil a aby uznal,
že jediným možným bojem proti léčitelství je
trpělivá osobní osvěta zkušených lékařů.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš st., DrSc., FCMA

Legální potraty

V TM 11/2018 mě zaujal článek kolegy Radima Uzla. Cituji: „Umělý potrat budu nadále provádět, protože
chci ženu ochránit před nevýslovným utrpením přivést na svět nechtěné dítě… mé padesátileté
zkušenosti gynekologa… atd.“ Dále budu uvažovat čistě ve statistických dimenzích, na podkladě
tohoto článku a na závěr přidám dvě kazuistiky.
1. Pokud gynekolog provádí 50 let UPT,
když počítáme 52 týdnů do roka, minus 4 týdny dovolené a provádí 5 UPT za týden, pak to
vychází na 12 000 UPT za ta léta. Něco z toho
byla dvojčata, číslo trochu vzroste, to všechno
jsou lidé, kteří nespatřili světlo světa. Odůvodnění říká: Ochránit ženu před nevýslovným
utrpením. Jenom nevím, jestli 100 % žen bylo
nakonec spokojených. Tipuji, že mnoho z nich si
to uvědomilo jako velkou chybu, dosti z nich už
potom nemohlo mít vlastní dítě. Tuto skupinu
v procentech odhaduji v dvouciferných místech.
2. Zkusíme na těch 12 000 přiložit šablonu
ze Složení obyvatelstva ČR podle vzdělání.
Beru jakýsi průměr, před padesáti lety nebylo tolik vysokoškoláků jako dnes. Proto jen přibližně:
bez vzdělání a nedokončená ZŠ 3 % … 360
jen ZŠ 23 % … 2760
vyučení 26 % … 3120
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SŠ nižší 8 % … 960
SŠ s maturitou 27 % … 3240
VŠ 10 % … 1200
nezařazení 3 % … 360
Z vysokoškoláků by bylo zhruba:
s univerzitním vzděláním 40 % … 480
z toho s titulem MUDr. tipuji 55
technické obory 38 % … 456
ekonomický směr 11 % … 132
zemědělské obory 8 % … 96
umělecké VŠ 3 % … 36
3. Jestli by těch UPT bylo ne pět, ale deset za
týden, pak se to násobí dvěma. Však jsme v článku ujištěni, že umělý potrat bude dále provádět.
4. První kazuistika. Končil jsem za týden
neschopenku pacientce, absolvovala UPT, šla
do práce. Ale přišla asi za 2 měsíce pro další neschopenku s tím, že plod roste a těhotenství je
rizikové. No jasně, buďto to byla dvojčata, nebo

těhotenství nebylo zákrokem přerušeno. Porod
byl úspěšný, rodiče spokojení, jenom nevím,
jestli si někdo něco nevyčítá.
5. Další kazuistika. Těhotná pacientka žádá
vyšetření před UPT. Tehdy jsem nasadil myšlenkový trysk: genetické parametry té „intrauterinní
tkáně“ jsou dobré. Znal jsem nejenom rodiče, ale
i prarodiče z obou stran. Doma jsme měli dvě
holky, co kdyby to byl kluk! Ale to není podstatné.
Podotýkám, že s manželkou jsem nebyl domluvený, ale jel jsem na horní doraz: „Paní, nechoďte na
přerušení, dítko můžete porodit, my ho budeme
adoptovat.“ A bylo rozhodnuto. Doslova shrábla
kartu ze stolu a pravila: „V žádném případě ho
nedám k adopci! My si ho s manželem vychováme!“ Zavřela dveře a nadále zůstala v mé péči.
Bod 4 a 5 = dvě šikovné holky, zdravě vyrůstaly a dnes jsou to třicátnice.
MUDr. Jiljí Minařík, Veselí nad Moravou
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Co dal a vzal rok 2018 v Brně

Adventní doba přináší nejen svou předvánoční atmosféru, ale nabízí i rekapitulaci právě končícího roku.
Ohlédneme-li se za událostmi, které během roku 2018 proběhly v brněnském zdravotnictví, určitě nelze
vynechat dramatickou situaci z přelomu předchozího roku. Vzhledem k dalšímu zhoršení personální situace
omezila Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích (druhá největší nemocnice v ČR) své urgentní příjmy nemocných.

Následky tohoto kroku byly pro ostatní
zdravotnická zařízení v kraji velmi citelné.
Zdravotnická záchranná služba musela předávat pacienty v akutním stavu nejprve v jiných
nemocnicích v Brně, ale po vyčerpání jejich
kapacit se pacienti ocitali i v okresních nemocnicích celého Jihomoravského kraje a někdy
i v sousedních krajích.
Po několika měsících velmi napjaté situace, jak pro pacienty, tak i pro zdravotníky, a to
především na lůžkách interních oborů v celém
kraji, došlo v březnu 2018 k jednání zastupitelů
Jihomoravského kraje, ZZS, Ministerstva zdravotnictví a Fakultní nemocnice. Výsledkem
byla dohoda o rajonizaci nemocnic a zlepšený
systém informování dispečinku ZZS o volných
lůžkách v nemocnicích v Jihomoravském kraji.
Poněkud zvláštně pak vyzněl návrh zřízení nových tří stovek lůžek sociální péče (jako
odlehčení přeplněných nemocnic) pro Jihomoravský kraj za situace, kdy se se zajištěním
kvalifikovaného personálu potýkají již stávající zdravotnická zařízení. Současně alespoň
už nikdo nezpochybňuje personální krizi ve
zdravotnictví, na kterou upozorňovala Česká
lékařská komora již řadu let.
Nicméně pokud jsme nezápasili s organizačními problémy, byla aktivita při poskytování
zdravotnických služeb v Brně během roku 2018
velmi bohatá ve dvou fakultních nemocnicích,
specializovaných centrech Masarykova onko-
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logického ústavu a v Úrazové nemocnici. Dnes
už zcela nezastupitelnou roli mají i Nemocnice
Milosrdných bratří a Vojenská nemocnice.
Lůžková zařízení ve městě doplňuje privátní chirurgické pracoviště SurGal Clinic.
Tak jako v ostatních velkých městech v zemi
rovněž v Brně je hustá síť specializovaných ambulantních služeb. Ale i zde se již setkáváme se
stesky, že pacienti nemohou najít praktického
lékaře, který by byl ochoten je převzít do péče
– podobně jako u dětských lékařů. Promítá se
tak neúprosný demografický vývoj u lékařů ve
prospěch vyšší věkové kategorie. Přesto je ale
dostupnost zdravotní péče v Brně mnohem příznivější ve srovnání s ostatními okresy v kraji.
V roce 2018 jsme si mohli připomenout také
dvě významná historická výročí.
Před 130 lety byla v Brně postavena Porodnice na Obilním trhu, ve své době nejmodernější ústav svého druhu v celé střední Evropě. O rozvoj porodnictví v Brně
se tehdy zasloužil profesor Hubert Riedinger, který sem přesídlil z Vídně. Zavedl do praxe Semmelweisovy zásady
asepse, provedl v Brně první císařský řez a zřídil
i gynekologické oddělení a babickou školu.
Ani v dalších letech porodnice neztrácela
vynikající úroveň a v roce 1982 se zde v rámci
výzkumného úkolu in vitro fertilizace a embryotransfers podařilo dosáhnout narození
prvního dítěte „ze zkumavky“ ve střední a východní Evropě.
Od roku 1998 je Porodnice na Obilním trhu
součástí Fakultní nemocnice Brno. Ta nyní plánuje výstavbu nové moderní budovy v areálu
v Bohunicích a ukončení provozu ve stávajících
budovách.
Dalším historickým milníkem v Brně je nemocnice pro dětské pacienty v Černých Polích.
Byla založena v roce 1898, tedy před 120 lety,
jako Dětská nemocnice císaře Františka Josefa,
pojmenovaná na počest 50. výročí nastoupení panovníka na trůn. Pracoviště bylo již celé
elektrifikované a patřilo mezi nejmodernější
nemocnice Rakousko-Uherska. Svou vysokou
kvalitu si Dětská nemocnice zachovávala až
do druhé světové války, na jejímž konci zůstala
v neutěšeném stavu. Její přestavba a dostavba

do současné podoby funkcionalistické budovy
pak probíhala v letech 1948–1953.
I Dětská nemocnice v Černých Polích je od
1998 součástí Fakultní nemocnice Brno.
Brno jako univerzitní město je ovlivněno
činností Masarykovy univerzity. Na začátku
roku 2018 završil osmileté funkční období
děkana Lékařské fakulty profesor Jiří Mayer
a novým děkanem se stal profesor Martin Bareš. Ročně opouští lékařskou fakultu více než
340 nových lékařů a s podporou vládního programu se v dalších letech počítá s navýšením
absolventů o 15 %.
Bohužel, rok 2018 s sebou přinesl i ztrátu
profesora Romana Čerbáka, který byl v letech
1993–1996 předsedou okresního sdružení lékařů ČLK Brno-město a od roku 1999 členem
Čestné rady ČLK. Za jeho přínos pro medicínu
a lékařskou komoru byl pak oceněn pasováním
Rytířem českého lékařského stavu v roce 2014.
Profesor Čerbák nás opustil 4. 3. 2018 ve věku
84 let.
I díky základům, o které se zasloužil profesor Čerbák, narůstá další činnost okresního
sdružení ČLK Brno-město. Za uplynulý rok zde
přibylo 139 nových lékařů a máme nyní celkem
4595 členů. Také proto provoz brněnské komory vyžaduje větší objem práce, ve které si zdatně
vedou naše tři administrativní pracovnice a pro
potřeby lékařů jsou ke konzultacím pravidelně
připraveni i dva právníci.
Přes veškerou práci se i letos podařilo najít
prostor na společenský život a připravili jsme
již třetí ročník cyklu adventních koncertů v brněnských kostelích. Těší nás, že tato vystoupení
se těší rostoucímu zájmu našich členů.
Na jaře opět plánujeme okresní shromáždění. A protože nás opustili dva členové
představenstva okresního sdružení, kteří
byli současně delegáty sjezdu ČLK (úmrtí
MUDr. Jiřího Macha v lednu 2016 a zvolení
MUDr. Lenky Doležalové členkou Čestné rady
ČLK), budou součástí našeho setkání také volby
do všech orgánů brněnského sdružení.
Pevně věříme, že se nám podaří opět vybrat
tým obětavých lidí, kteří budou mít dostatečný
respekt a podporu brněnských lékařů.
MUDr. Svatopluk Dobeš, předseda OS Brno-město
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Komerční článek

Zkušenosti s českým krytím StopBac STERILE
při prevenci pooperačních ran
Výskyt infekce kloubní náhrady

Komplikace při hojení a infekce v ráně jsou
zásadním problémem již od prvních pokusů
o operační řešení nemocí. Pro všechny ortopedické chirurgy je proto výzvou snaha o eliminaci výskytu infekce kloubní náhrady, která má
katastrofální dopad na zdraví pacienta a současně mnohonásobně prodražuje léčbu rány.
U více než 10 % implantovaných kloubních
náhrad dojde k nějaké komplikaci. Vzhledem
k tomu, že nejčastěji používaným postupem
léčby v ČR je dvoudobá reimplantace, jedná
se při infekci kloubní náhrady pro pacienty velmi často o nutnost dalších dvou operací. Mezi
oběma operacemi se pacient musí pohybovat
o berlích a měsíce užívat antibiotika. Alarmující
je skutečnost, že pětiletá doba přežití u pacienta s infekcí kloubní náhrady je nižší než u většiny běžných onkologických diagnóz, například
i karcinomu prsu. Podle průzkumů se 7 % nemocných nedožije reimplantace nové kloubní
náhrady.
Úspěšnost reimplantace dokládají výsledky
našeho souboru 187 pacientů s infekcí náhrady
kolenního kloubu léčených v letech 2006–2010.
Sice jsme v 98,4 % pacientům zachránili život
a reimplantace byla celkově úspěšná v 85 %, na
druhou stranu v případě druhé reimplantace
byla úspěšnost pouze 25,8 % a v případě třetí
reimplantace kolena pouze 10 %.
Často se přejímá, že výskyt infekce kloubní
náhrady se nyní pohybuje kolem 2 %. Toto číslo je
však nejspíše podhodnocené, možná až o 40 %.
Počet pacientů s infekcí kloubní náhrady v posledních letech narůstá, s přibýváním rezistentních kmenů lze očekávat navíc i vyšší finanční
náklady.

Náklady na léčbu

V Evropě byly vyhodnoceny náklady na léčbu infikované náhrady kolenního kloubu v letech 2004–2007 v Německu. U vzorku 28 pacientů byla průměrná délka hospitalizace 48,2
dne a došlo k 114 operacím, což je 4,1 operace
na každého pacienta. Průměrná cena na léčbu
jednoho pacienta s infikovanou náhradou kolene byla 25 194 € (asi 680 000 Kč).
Náklady na léčbu infekce kloubní náhrady
v ČR je obtížné zjistit. Kolegové na Ortopedickém oddělení Nemocnice České Budějovice
(Musil a kol.) spočítali skutečné náklady na léčbu. Průměrné náklady na řešení infekční komplikace totální endoprotézy kolenního kloubu činily 405 864 Kč (66 768 až 1 181 175 Kč).
Vzhledem k výši úhrady těchto výkonů vyplývá
z uvedeného průměrná ztráta na jeden případ
129 635 Kč. Průměrné náklady na řešení infekční komplikace u kyčelního kloubu byly 320 065
Kč (56 995 až 953 614 Kč). Sledovaným případům odpovídala platba v DRG systému
220 503 Kč, což činí průměrnou ztrátu na jeden
případ 99 562 Kč.
Pokud je v České republice implantováno
každý rok přibližně 40 000 kloubních náhrad,
můžeme do jisté míry aproximovat a spočí-
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tat, že 400–800 infektů totálních náhrad stojí
141 754 000 až 283 508 000 Kč. Tyto nemalé
prostředky zahrnují pouze náklady na hospitalizaci léčených pacientů. Další náklady je třeba
připočítat na ambulantní léčbu, dopravu a případné sociální dávky. Ze získaných dat lze také
zjistit, že očekávaná ztráta na léčbu se pohybuje
mezi 44 636 400–89 272 800 Kč.

Prevence infekce a využívání
vhodného pooperačního krytí

Nejlepším řešením proti infekci kloubní náhrady je správná prevence a péče o pooperační ránu. Již samotné zakrytí operační rány na
sále představuje důležitý rizikový faktor. V ČR
je zatím stále na většině pracovišť užíváno krytí
sterilními hydrofilními přířezy z gázy nebo nověji absorpčním krytím. Tento způsob krytí rány
sice pojme větší množství exsudátu, vede ale
často ke vzniku puchýřů, které jsou i zdrojem
infekce (dle literatury je výskyt puchýřů u ortopedických pacientů mezi 13–35 %).
Vstupy Redonových drénů, otvory po jejich
extrakci, ale i sutura samotná představují porušení kožního krytu a cestu invaze bakterií z kůže
i okolí. I běžná kožní flóra, která pronikne ke
kloubní náhradě, se chová jako patogen. Pokaždé, když se vyměňuje obvaz, existuje riziko pro
vstup patogenů do rány, které může následně
vést až k infekci kloubní náhrady. Navíc vždy,
když se se obvaz vymění, trvá asi 3–4 hodiny,
než se obnoví správná teplota v ráně.
Ideální krytí pro ochranu rány by proto mělo
být schopno dostatečně absorbovat exsudát,
být propustné, dobře zakrýt a ochránit ránu,
být antibakteriální a v neposlední řadě samozřejmě nákladově efektivní.

Nové české antibakteriální krytí
StopBac STERILE

Na trhu evidujeme velké množství antibakteriálních krytů ran, které můžeme využít. Ne
všechny jsou však pro ochranu rány a prevenci infekce vhodné. Užití krytí s antibakteriální
vrstvou na bázi jodových sloučenin je kompli-

Ukázka aplikace voděodolné varianty StopBac
Aquastop.

kováno množstvím alergických pacientů. Antibiotická vrstva není vhodná pro neúčinnost
u bakteriálních kmenů rezistentních k danému
antibiotiku (podávání antibiotik vede pouze
k částečnému zklidnění infekce a oddaluje optimální léčení). Jako optimální se jeví užití krytí
se stříbrem. Avšak i zde jsou rozdíly, jelikož na
nanostříbro již byla zaznamenána rezistence.
Nyní však přichází na trh s kryty ran nový
zdravotnický prostředek, a navíc nás může těšit,
že je vyráběn v České republice. Česká technologická společnost Grade Medical vyvinula nové
adhezivní krytí pod názvem StopBac STERILE,
které je určené pro pooperační a akutní rány.
K jeho výrobě využívá vlastní patentovanou
nanotechnologii označovanou jako sol-gel. Vyvinuli vlastní unikátní sol-organicko-anorganický
hybridní oligomer s kationty stříbra vázanými
v roztoku s obsahem dusičnanu stříbrného, který je nanesen na polštářek metodou sprejové
atomizace. Z polštářku se pak do rány uvolňují
stříbrné kationty, jež způsobují ireverzibilní změny bakteriálních buněk a jejich buněčnou smrt.
Poskytují tak ideální preventivní bariérovou
ochranu rány proti kontaminaci a dalším komplikacím. Antibakteriální je navíc i samotný sol,
což ještě zvyšuje účinnost. Díky tomu StopBac
poskytuje dlouhodobý a rovnoměrný antimikrobiální účinek, který snižuje riziko vzniku infekce
a zmírňuje infekční komplikace.
Pooperační krytí StopBac je na trhu k dispozici od září minulého roku, a to ve dvou
provedeních – bílé klasické náplasti a modré
voděodolné variantě Aquastop, kterou jsme
zkoušeli i my. Byť jsme měli zatím k dispozici
jen omezený vzorek šestnácti pacientů, výsledky hodnotíme velmi pozitivně. Krytí poskytuje
dobrý antimikrobiální účinek a chrání ránu proti
její kontaminaci. Navíc se s ním snadno manipuluje, poskytuje vysokou absorpci a dobrou
adhezi. Voděodolné provedení hodnotíme jako
velkou výhodu, jelikož je díky němu dosaženo možnosti snížení frekvence převazů a tím
i omezení expozice rány vůči vnějším patogenům. Při našem malém vzorku (10 totálních
endoprotéz kolene, 6 kyčle) jsme zaznamenali
vždy řádné a rychlé zhojení rány per primam,
bez komplikací, materiál byl kladně hodnocen
i samotnými pacienty. Důležitým faktorem je
samozřejmě i cena, která je v porovnání s konkurenčními kryty poskytujícími srovnatelnou
antimikrobiální účinnost znatelně nižší. A také
skutečnost, že krytí je 100% hrazeno ze zdrojů
veřejného zdravotního pojištění.
Vedle pooperačního krytí vyrábí společnost
Grade Medical i krytí na chronické rány formou
kompresů za využití stejné technologie a připravuje další prostředky k hojení ran.
Na důkladnější analýzu je sice ještě brzy,
z naší zkušenosti však vyplývá, že se český výrobek StopBac zařadí mezi kvalitní a cenově
dostupné krytí, které pomůže chirurgům při
prevenci komplikací v hojení ran.
prof. MUDr. David Pokorný, CSc.,
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole
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SERVIS

Vzdělávací kurzy České lékařské komory
Oddělení vzdělávání ČLK

Lékařská 2, 150 30 Praha 5
tel. 234 760 711, 234 760 710
fax 257 220 618
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz
seminar@clkcr.cz
Přihlášky a bližší informace ke kurzům
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastníci 10 dnů před konáním kurzu.
Věnujte pozornost zasílaným informacím, neboť místo konání kurzu může
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Obvyklý začátek víkendových kurzů:
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:
viz informace na www.lkcr.cz
UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou
průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz
49–56/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při
ohrožení života
Vzdělávací akce organizuje ČLK ve spolupráci s MUDr. Milanem Brázdilem.
12. 2. 2019 Tábor
20. 2. 2019 Praha
5. 3. 2019 Brno
13. 3. 2019 Ostrava
4. 4. 2019 Praha
16. 4. 2019 Olomouc
15. 5. 2019 Brno
6. 6. 2019 Pardubice
Více informací na našich webových stránkách www.lkcr.cz,
vzdělávání, kurzy ČLK.
35/19 Dětská dermatologie
Datum: středa 16. 1. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: prim. MUDr. Štěpánka Čapková
MUDr. Jana Čadová
• Exantémy u dětí.
Prim. MUDr. Štěpánka Čapková
• Pigmentové névy u dětí.
20/19 Vybrané kapitoly z infekčního lékařství pro praktické lékaře
Datum: 19. 1. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Kurz určený pro lékaře primární péče seznámí posluchače
s diagnostikou a léčbou nejčastějších klinických stavů, v jejichž etiologii se uplatňují infekční agens. Absolvent kurzu
se dozví, jak racionálně postupovat u pacientů s horečnatým
stavem, syndromem akutního průjmu, exantémem, uzlinovým syndromem či suspektní akutní virovou hepatitidou.
V kurzu bude rovněž zmíněna problematika lymeské boreliózy a chlamydiových infekcí. Přednesená sdělení budou
doplněna názornými kazuistikami a obrazovou dokumentací
z ambulantní praxe.
19/19 Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při
práci ve zdravotnictví
Datum: 19. 1. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Společná diskuse nad stresory, příčinami a specifiky nadprůměrně vysoké stresové zátěže ve zdravotnictví a neoddělitelností stresu v práci a soukromí. Možnosti předcházení stresu
a syndromu vyhoření a řešení takových situací v životě lékařů,
když už nastanou. Program je veden interaktivní metodou, jeho
součástí je i test stresuodolnosti. Dojde i na nácvik konkrétních
relaxačních technik. Program je přizpůsoben konkrétní pracovní praxi účastníků – lékařů.
41/19 Postgraduální akademie: Imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění
Datum: úterý 22. 1. 2019, 14.00–17.30 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Bauer, CSc.
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1/19 Postgraduální akademie: Idiopatické střevní záněty
Datum: středa 23. 1. 2019, 14.00–17.40 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., doc. MUDr.
Vladimír Zbořil, CSc.

Současný stav výskytu vadného držení těla dětí školního věku,
pohybová aktivita (PA), bolestivé stavy (studie SZÚ 2016).
Příčiny výskytu poruch PA u dětí školního věku, legislativa,
ergonomické aspekty, uspořádání lavic ve třídách, principy
preventivních pohybových přístupů ve školách, psychomotorikou k radosti z pohybu, dále problematika školních brašen
a lehátek v MŠ.
Mohou být praktikovány ukázky pohybového programu na
židlích, nejen ve třídách.

2/19 Metabolické a kardiovaskulární poruchy seniorů
a příprava k operačnímu výkonu
Datum: 26. 1. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
• Chirurgická problematika vyššího věku.
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
• Kardiovaskulární komplikace a operační výkon u seniorů.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Renální onemocnění a metabolické poruchy v předoperační přípravě.

44/19 Akademie lékařské angličtiny – úroveň B1
Datum: 2. 2.–13. 4. 2019
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 lekcí × 4 hodiny
Termíny konání: 2. 2. 2019, 16. 2. 2019, 2. 3. 2019, 16. 3. 2019,
30. 3. 2019, 13. 4. 2019
Počet kreditů: 24
Účastnický poplatek: 2950 Kč
Česká lékařská komora ve spolupráci s Institutem jazykového
vzdělávání, s.r.o., pro vás připravila Akademii lékařské angličtiny. Jedná se o specializovaný tříměsíční jazykový kurz angličtiny
pro lékaře, zaměřený na procvičení komunikačních dovedností
z lékařského prostředí a použití odborné terminologie v praxi.
Výuka je speciálně koncipována tak, abyste se seznámili se
slovní zásobou, terminologií a gramatickými strukturami potřebnými pro práci ve zdravotnictví.

8/19 Infekční nemoci
Datum: 26. 1. 2019
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Václav Dostál
Doc. MUDr. Václav Dostál
• Úvod k tématu – úskalí „chronických“ infekcí se zaměřením
na boreliovou a chlamydiovou etiologii.
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
• Existuje „chronická“ borelióza?
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
• Jak na plicní chlamydie, diagnostika a léčba.
RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D.
• Interpretace výsledků laboratorních vyšetření v ambulanci
praktického lékaře.
33/19 Funkční vyšetření v pneumologii
Datum: 26. 1. 2019
Místo: Praha 8, Uniclinic s.r.o., Čimická 37
Délka: 10 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Přednášející: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D., MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Eva Voláková, MUDr. Stanislava Kacrová, MUDr.
Jarmila Fišerová, MUDr. Vladimír Zindr
Funkční vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody v pneumologii a příbuzných oborech. Umožňuje nejen
porozumět patofyziologickým mechanismům plicních
onemocnění, ale jeho použití v klinické praxi pomáhá
významným způsobem v diferenciální diagnostice plicních
onemocnění, rozlišení nebo určení podílu onemocnění plicních,
neuromuskulárních a kardiovaskulárních. Funkční vyšetření
plic se rovněž významně podílí na diagnostice a monitorování
plicních onemocnění a má velkou výpovědní hodnotu pro
určení prognózy plicních či některých neuromuskulárních
a kardiovaskulárních onemocnění. Navíc tvoří zcela nezbytnou
součást předoperačních vyšetření hrudních i některých mimohrudních operací.
Cílem kurzu je seznámit posluchače:
• se základy fyziologie a patofyziologie dýchání,
• s jednotlivými metodami vyšetření funkce respiračního
systému,
• s principy hodnocení těchto vyšetření,
• s klinickým významem jednotlivých vyšetření pro onemocnění/funkci jednotlivých systémů,
• s kontrolou kvality funkčních laboratoří a jednotlivých
vyšetření.
Kurz je určen pro:
Lékaře zejména následujících oborů: pneumologie, alergologie,
pracovní lékařství, tělovýchovné lékařství a rehabilitace.
45/19 Postgraduální akademie: Novinky v diabetologii
Datum: středa 30. 1. 2019, 13.30–18.30 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
13/19 Negativní vlivy na posturu dětí a jejich možná
náprava
Datum: 2. 2. 2019
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: RNDr. Věra Filipová
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47/19 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 2. 2. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Lektor: Jiří Schwarz
Sebejistota – umění zaujmout osobností i slovem. Jedná se
o praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený
projev. Kurz je úzce zaměřen na otázku správných řečnických
dovedností a návyků.
37/19 Úhrada ambulantní specializované péče v roce
2018 a 2019
Datum: středa 6. 2. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: Mgr. MUDr. Dagmar Záleská
39/19 Difterie – nová hrozba současnosti?
Datum: čtvrtek 7. 2. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
V ČR byl poslední případ difterie evidován v roce 1995. Podle
výsledků sérologických přehledů z roku 2001 byla antidifterická
imunita české populace na velmi dobré úrovni a nehrozilo, že
by po zavlečení difterie do ČR mohlo dojít k epidemii, nicméně
nebyl vyloučen případný import či onemocnění neočkovaných
jedinců. Přenos původců difterie je možný především kapénkami nebo kontaktem s kontaminovanými předměty nebo nepasterizovanými mléčnými produkty. V úvahu připadá zejména
možnost zavlečení infekce z oblastí s endemickým výskytem
onemocnění, kde je rovněž vyšší výskyt bezpříznakového nosičství v populaci, tedy také v souvislosti s migrací a uprchlíky.
Vliv na výskyt onemocnění má i vyvanutí imunity po očkování,
zhoršování socioekonomických podmínek, pokles proočkovanosti populace či bezdůvodné kontraindikace očkování.
16/19 Cestovatel v ordinaci praktického lékaře
Datum: 9. 2. 2019
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 893/6
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejčastějšími zdravotními obtížemi souvisejícími s cestováním a možnostmi jejich
prevence. Absolvent kurzu se dozví, jaké vakcíny je vhodné
aplikovat cestovatelům před odjezdem do rizikových oblastí,
jak racionálně indikovat antimalarickou profylaxi a jak postupovat při diagnostice a léčbě nejčastěji importovaných nákaz.
32/19 Akutní stavy v pohledu roku 2019
Datum: 9. 2. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Úvod k tématu – která staronová i zcela nová témata jsou
důležitá a proč a jak s nimi co nejlépe pracovat?
MUDr. Martin Polák
• Které netraumatické stavy jsou nečastějšími případy na
současných akutních příjmech? Jak optimálně převést
akutní pacienty z ambulantních medikací na účinné pa-

renterální formy potentních farmak? Jaké jsou parametry
sledování a monitorování a jak hodnoty interpretovat?
MUDr. Vilma Benešová
• Jaká hrozba byla a je chřipka? Co nás čeká při exotických
dovolených a po nich? Čekáme nové viry? Jaké hrozivé
kolonizace a infekce přicházejí s akutně hospitalizovanými
pacienty? Připojíme i hrozby parazitů? Jaká rizika hrozí
zdravotníkům a jak se chránit?
MUDr. Pavel Heinige
• Akutní dětská problematika – varovné známky, priority
diferenciální diagnostiky a optimální volby u nezvyklých
a komplikovaných stavů; nová témata a metodická doporučení; rozhodování o paliativní péči – doporučený postup.
Jak se změnila drogová scéna teenagerů?
PharmDr. Veronika Prokešová
• Nové pohledy na nové léky – nová antibiotika, opioidy,
NOAC a DOAC… i další; alternativní vstupy léků ve výjimečných situacích: NJ sondy, PEG i o. s. podání, TTS… Jaké nové
doplňky stravy jsou nyní na trhu? Jaký názor máme na GIT
mikrobiom a viriom pro léčebné volby?
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Nová metodická doporučení se vztahem k akutním stavům,
výstupy z hlavních odborných akcí 2018–2019 pro klinickou
praxi; komentované kazuistiky ze zahraničí i z našich zkušeností; nová témata – paliativní medicína, aktivita NLZP, tzv.
event medicine a připravenost…
Mgr. MSc. Soňa Hájková
• Výzvy v ošetřovatelské péči o ambulantní i hospitalizované pacienty v závažných, komplikovaných stavech; nové
formy intenzivní léčby – DUPV, DIP, nové požadavky u pacientů s minimálním vědomím, s vysokými míšními lézemi
a neurodegenerativními chorobami apod.
JUDr. Jan Vondráček
• Poučné případy s medicínskoprávní problematikou; dnešní
názory na informované souhlasy, na tzv. lékařské tajemství,
na GDPR – diskuse.
10/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem
dovedností
Datum: čtvrtek 14. 2. 2019, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD
Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je
určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, aby k nácviku
dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník
měl možnost si své praktické dovednosti ověřit. Součástí kurzu
je jednak závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování získá
posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále a zároveň možnost
návštěvy na odd. RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí
o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.
4/19 Strabismus
Datum: 16. 2. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky v dětském, ale i dospělém věku. Je určen především pro mladé oftalmology, ale i pediatry a neurology zajímající se o strabismus.
• Vyšetřovací metody.
• Typy dynamického a paralytického strabismu.
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti.
• Chirurgická terapie.
36/19 Nové postupy v transfuzním lékařství
Datum: 16. 2. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
MUDr. Martin Písačka (ÚHKT, Praha)
• Novinky v oblasti vyšetřování krevních skupin a protilátek.
MUDr. Daniela Dušková, Ph.D. (VFN, Praha)
• Testování infekčních markerů u dárců krve s cílem minimalizovat riziko přenosu infekce transfuzí aneb lze nastavit
optimální algoritmus?
Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. (ÚHKT, Praha)
• Nové postupy v terapeutických hemaferézách.
Mgr. Hana Tereza Bolcková (ÚHKT, Praha)
• Heparinem indukovaná trombocytopenie.
Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. (ÚHKT, Praha)
• Podání transfuzních přípravků.
38/19 Nedonošený novorozenec v praxi PLDD
Datum: středa 20. 2. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
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Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana Staníčková, ÚPMD, poradna pro rizikové novorozence
Kurz pro PLDD zaměřený na praktické aspekty a specifika péče
o novorozence původně nezralé a/nebo se závažnou perinatální anamnézou. Náplní kurzu budou praktická doporučení
na řešení nejčastějších problémů spojených s nedonošeností
především v prvních dvou letech života (anemie, osteopenie,
růstové křivky, PMV atd.).
9/19 Škola zad
Datum: 23. 2. 2019
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., MUDr. Dagmar
Smilková
Témata praktická – nácvik správného držení těla, kompenzační cvičení, rozcvička, výuka správných pohybových stereotypů
v rámci pracovních a mimopracovních činností, úlevové a relaxační polohy, pomůcky.
Témata teoretická – příčiny bolestí zad, základy anatomie
a funkce páteře, svalová dysbalance, životospráva a léčba bolestí zad, psychologické aspekty bolestí zad, základy ergonomie.
17/19 Cestovatel v ordinaci praktického lékaře
Datum: 2. 3. 2019
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejčastějšími zdravotními obtížemi souvisejícími s cestováním a možnostmi jejich
prevence. Absolvent kurzu se dozví, jaké vakcíny je vhodné
aplikovat cestovatelům před odjezdem do rizikových oblastí,
jak racionálně indikovat antimalarickou profylaxi a jak postupovat při diagnostice a léčbě nejčastěji importovaných nákaz.
31/19 Kurz z pediatrie
Datum: 2. 3. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
68/19 Kurz I.: Postup při předpisu brýlové korekce
oftalmologem
Datum konání teoretické části: 2. 3. 2019
Místo konání teoretické části: Praha 5, Lékařská 2, Oválná
pracovna ČLK
Datum konání praktické části: 16. 3. nebo 23. 3. 2019
Místo konání praktické části: Alcon Pharmaceuticals s.r.o.,
GEMINI, budova B, Na Pankráci 1724/129, Praha 4
Délka: 4 hodiny teorie, 6 hodin praxe
Počet kreditů: 10
Kapacita: 20 účastníků na teoretické části, 10 účastníků na
praktické části
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Přednášející teoretické části: Ing. Ivan Vymyslický
Přednášející praktické části: Michal Vymyslický MSc.,
Bc. Adéla Holubcová
Kurz se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická
část zahrnuje seznámení s parametry ordinace, nezbytným
technickým vybavením. Následně se správným postupem
při stanovení objektivní a subjektivní refrakce a zápisem
brýlové korekce. V praktické části si lze vyzkoušet postup
v praxi s ohledem na věk a zdraví pacienta. Prosíme zájemce
o kurz, aby po vyplnění přihlášky napsali také e-mail na adresu
vzdelavani2@clkcr.cz s informací, který termín praktické části
kurzu si vybrali. Včasné přihlášení zaručí možnost výběru
termínu praktické části kurzu.
14/19 Posturální predispozice a hraniční nálezy
v držení těla
Datum: 9. 3. 2019
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Postura – držení těla je dáno endogenními a exogenními faktory. V kurzu budou zmíněny především endogenní faktory čili
predispozice držení těla. Kurz bude obsahovat poznatky z vývojové kineziologie. Bude prezentován polohový asymetrický
syndrom. Dále budou uvedeny dysbalance svalové a možnost
jejich ovlivnění. Součástí kurzu bude také diagnostika a aktivace hlubokého svalového stabilizačního systému. Účastníci
kurzu mohou některé cviky praktikovat.
42/19 Intenzivní medicína – varia
Datum: 9. 3. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Jiří Valenta
MUDr. Josef Závada, CSc.
• Rovnováha a dysbalance zánětové odezvy v kritických
stavech.
Doc. MUDr. Helena Brodská, Ph.D.
• Biochemický monitoring na ICU.
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MUDr. Michal Lipš
• Hyperglykemie kriticky nemocných.
Prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
• Zajištění dýchacích cest a komplikace u pacienta v akutním stavu.
MUDr. Michal Otáhal
• RRT v intenzivní péči.
MUDr. Zdeněk Stach
• Mimotělní eliminační metody u akutních intoxikací.
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
• Cíle péče na ICU: role paliatra v intenzivní péči.
22/19 Time management pro lékaře aneb život 24/7
Datum: středa 13. 3. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Časové zatížení je dle studie ČLK nejhorším stresorem lékařů,
společně se zdravotnickou legislativou. Významně tak přispívá
k riziku vyhoření s veškerými důsledky včetně profesních chyb,
snížení výkonnosti a narušení sociálních vazeb. Co všechno se
dá stihnout? Co můžeme udělat pro to, aby se stihlo všechno
důležité? A co je pro mě to důležité, co rozhodně chci a potřebuji stihnout? Další interaktivní přednáška z cyklu S medicínou mě baví svět nabídne v konkrétních příbězích klíčové
techniky efektivního time managementu i praktické tipy pro
úspěšnou organizaci času v denní praxi.
21/19 Vybrané kapitoly z infekčního lékařství pro praktické lékaře
Datum: 16. 3. 2019
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 893/6
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Kurz určený pro lékaře primární péče seznámí posluchače
s diagnostikou a léčbou nejčastějších klinických stavů, v jejichž etiologii se uplatňují infekční agens. Absolvent kurzu
se dozví, jak racionálně postupovat u pacientů s horečnatým
stavem, syndromem akutního průjmu, exantémem, uzlinovým syndromem či suspektní akutní virovou hepatitidou.
V kurzu bude rovněž zmíněna problematika lymeské boreliózy a chlamydiových infekcí. Přednesená sdělení budou
doplněna názornými kazuistikami a obrazovou dokumentací
z ambulantní praxe.
24/19 Time management pro lékaře aneb život 24/7
– workshop
Datum: 16. 3. 2019
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 893/6
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 účastníků
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Časové zatížení je dle studie ČLK nejhorším stresorem lékařů,
společně se zdravotnickou legislativou. Významně tak přispívá
k riziku vyhoření s veškerými důsledky včetně profesních chyb,
snížení výkonnosti a narušení sociálních vazeb. Co všechno se
dá stihnout? Co můžeme udělat pro to, aby se stihlo všechno
důležité? A co je pro mě to důležité, co rozhodně chci a potřebuji stihnout?
Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou mě
baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé
techniky time managementu, dopřát si chvíli prostor k zastavení a reflexi i získat inspiraci ze zahraničí i jiných oborů.
Pro maximální efektivitu bude mít každý z účastníků následně
možnost rozebrat a doladit svůj konkrétní „plán organizace
času“ na osobním koučovacím sezení.
Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré
materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle
domluvy do 2 měsíců po workshopu).
12/19 Dětská oftalmologie
Datum: 16. 3. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Anna Zobanová
Kurz z dětské oftalmologie má velmi praktické zaměření
a přinese posluchačům odpovědi na otázky, které kladou rodiče lékaři při poruchách týkajících se zraku (slzení, mrkání,
nystagmus, šilhání, porucha zaostřování apod.).
28/19 Děti se specifickými poruchami učení a chování
v ordinaci dětského lékaře
Datum: 23. 3. 2019
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Specifické poruchy učení a chování (SPUCH), tedy dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie či ADHD, se mohou
projevit u asi deseti procent populace dětí. Některé rizikové
faktory uvedených diagnóz můžeme sledovat už u dětí v raném věku nebo v době předškolního vzdělávání. Dětští lékaři
jsou pro mnohé rodiče jediní odborníci v péči o děti, s nimiž
se potkávají. Mohou se tedy na ně obrátit i s žádostí o radu
v případě těchto obtíží.
Seminář stručně nastíní, v čem spočívají typické symptomy

SPUCH, čeho si lze u dětí všímat, nač se ptát rodičů. Zároveň
budeme diskutovat o tom, jaké možnosti intervence mají pediatři, co mohou rodičům doporučit. Mimoto budou uvedeny
standardní postupy podpory a instituce, na které mohou lékaři
rodiče s dětmi odkázat.
23/19 Time management pro lékaře aneb život 24/7
– workshop
Datum: 23. 3. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 účastníků
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Časové zatížení je dle studie ČLK nejhorším stresorem lékařů,
společně se zdravotnickou legislativou. Významně tak přispívá
k riziku vyhoření s veškerými důsledky včetně profesních chyb,
snížení výkonnosti a narušení sociálních vazeb. Co všechno se
dá stihnout? Co můžeme udělat pro to, aby se stihlo všechno
důležité? A co je pro mě to důležité, co rozhodně chci a potřebuji stihnout?
Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou mě
baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé
techniky time managementu, dopřát si chvíli prostor k zastavení a reflexi i získat inspiraci ze zahraničí i jiných oborů.
Pro maximální efektivitu bude mít každý z účastníků následně
možnost rozebrat a doladit svůj konkrétní „plán organizace
času“ na osobním koučovacím sezení.
Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré
materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle
domluvy do 2 měsíců po workshopu).
71/19 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 23. 3. 2019
Místo: Praha, bude upřesněno
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Před absolvováním kurzu předpokládáme seznámení s teoretickými souvislostmi kouření – lekce Závislost na tabáku na
portálu www.euni.cz (po registraci zdarma), abychom se mohli
během kurzu více věnovat praktickým otázkám.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta – diskuse
k epidemiologii.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřácké
situace, identifikace s nekuřáctvím.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion,
vareniklin a další možnosti.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Jak vést motivační rozhovor s kuřákem.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kouření a onkologičtí a psychiatričtí pacienti, těhotné.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
Prof. MUDr. Eva Králíková, MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
7/19 Postgraduální akademie: S imunologií mezi obory
Datum: čtvrtek 28. 3. 2019, 14.00–19.00 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.
30/19 Řídit, nebo vést – je, nebo není to totéž?
Datum: 30. 3. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Ani ve zdravotnictví nestačí k manažerskému úspěchu jen
odborné kvality. Program je věnován komplexnímu pohledu na
management a leadership v kontextu zdravotnictví a systematicky prochází všechny kompetence lékařů ve vedoucí pozici.
Účastníci kurzu si odnesou individuální plán pro svůj další
manažerský rozvoj.
Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích, kteří
již manažerské zkušenosti mají, pro ty, kteří jako manažeři pracují relativně krátkou dobu nebo se na takovou pozici chystají.
48/19 Schopnost efektivní komunikace pro lékaře a zdravotnický personál
Datum: 30. 3. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1800 Kč

Lektor: Milena Steinmasslová
Sdělení, sdílení, autenticita, sebepodpora, sebereflexe, vytvoření atmosféry důvěry:
• Základní komunikační dovednosti, rozhovor v praxi –
technika dvojic.
• Emoce v komunikaci – já a můj protějšek.
• Sdělování špatných zpráv – pacient, rodina – praktický
nácvik, zpětná vazba.
• Otázky, reflexe, zpětná vazba, diskuse.
5/19 Pedooftalmologie
Datum: 6. 4. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o dětskou problematiku v očním lékařství a bude zaměřen především na
doporučené postupy a diferenciální diagnostiku. Doplňuje
a aktualizuje příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství.
Zároveň splňuje podmínku pro zájemce ze styčných oborů.
K dispozici budou schémata léčby k jednotlivým okruhům,
která budou ke stažení na USB v době kurzu.
• Léčba očních zánětů v dětství.
• Dětské uveitidy.
• Systémové choroby včetně alergie a oko.
• Dětská oční onkologie.
15/19 Funkční poruchy pánve
Datum: 6. 4. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Pánev je křižovatka statiky těla. Dysbalance svalové v této
oblasti se klinicky projevují jako dolní zkřížený syndrom.
Dochází k přetěžování svalových skupin a tím k bolestivým stavům v této oblasti. Naopak u jiných svalových skupin dochází
k oslabení. Také v oblasti pánve a kolem pánve jsou svaly, které
mohou být v bolestivém napětí. Reflexní změny se mohou
vyskytnout i v měkkých tkáních. Při znalosti těchto funkčních
vztahů je možno funkční poruchy ovlivnit neurofyziologickými technikami. Součástí kurzu jsou praktické ukázky.
25/19 Pozitivní komunikace s negativním pacientem
Datum: středa 10. 4. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Způsob vzájemné komunikace mezi lékařem a pacientem
může značně přispívat k úspěšné léčbě pacienta a radosti
z práce lékaře, může se ale také z různých důvodů stát významným stresorem pro obě strany. Co můžeme udělat pro
to, aby se komunikace nesla co nejvíce v pozitivním duchu
užitečném pro nás i pacienta? Jak se dá spolupracovat s pacientem primárně negativně nastaveným, nespolupracujícím,
agresivním? A jak sám sebe podpořit v konfliktních situacích?
Další interaktivní přednáška z cyklu S medicínou mě baví
svět nabídne v konkrétních příbězích techniky efektivního
naslouchání, vyjednávání a řešení konfliktů i praktické tipy
pro úspěšnou komunikaci v obtížných situacích v denní praxi.
29/19 Děti se specifickými poruchami učení a chování
v ordinaci dětského lékaře
Datum: čtvrtek 11. 4. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Specifické poruchy učení a chování (SPUCH), tedy dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie či ADHD, se mohou
projevit u asi deseti procent populace dětí. Některé rizikové
faktory uvedených diagnóz můžeme sledovat už u dětí v raném věku nebo v době předškolního vzdělávání. Dětští lékaři
jsou pro mnohé rodiče jediní odborníci v péči o děti, s nimiž
se potkávají. Mohou se tedy na ně obrátit i s žádostí o radu
v případě těchto obtíží.
Seminář stručně nastíní, v čem spočívají typické symptomy
SPUCH, čeho si lze u dětí všímat, nač se ptát rodičů. Zároveň
budeme diskutovat o tom, jaké možnosti intervence mají pediatři, co mohou rodičům doporučit. Mimoto budou uvedeny
standardní postupy podpory a instituce, na které mohou lékaři
rodiče s dětmi odkázat.
27/19 Pozitivní komunikace s negativním pacientem
– workshop
Datum: 13. 4. 2019
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 893/6
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 účastníků
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Způsob vzájemné komunikace mezi lékařem a pacientem
může značně přispívat k úspěšné léčbě pacienta a radosti z práce lékaře, může se ale také z různých důvodů stát významným
stresorem pro obě strany. Co můžeme udělat pro to, aby se komunikace nesla co nejvíce v pozitivním duchu užitečném pro
nás i pacienta? Jak se dá spolupracovat s pacientem primárně
negativně nastaveným, nespolupracujícím, agresivním? A jak
sám sebe podpořit v konfliktních situacích?
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Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou mě
baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé
techniky efektivního naslouchání, vyjednávání a řešení konfliktů, dopřát si chvíli prostor k zastavení a reflexi i získat inspiraci
ze zahraničí i jiných oborů. Pro maximální efektivitu bude mít
každý z účastníků následně možnost rozebrat a doladit svůj
konkrétní „komunikační plán“ na osobním koučovacím sezení.
Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy
do 2 měsíců po workshopu).
18/19 Antibiotická terapie v primární péči
Datum: 27. 4. 2019
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 893/6
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Kurz zaměřený na racionální antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. Účastník
kurzu se seznámí s přehledem nejčastěji užívaných antibiotik,
jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické
rezistence.
26/19 Pozitivní komunikace s negativním pacientem –
workshop
Datum: 4. 5. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 účastníků
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Způsob vzájemné komunikace mezi lékařem a pacientem může
značně přispívat k úspěšné léčbě pacienta a radosti z práce
lékaře, může se ale také z různých důvodů stát významným
stresorem pro obě strany. Co můžeme udělat pro to, aby se
komunikace nesla co nejvíce v pozitivním duchu užitečném pro
nás i pacienta? Jak se dá spolupracovat s pacientem primárně
negativně nastaveným, nespolupracujícím, agresivním? A jak
sám sebe podpořit v konfliktních situacích?
Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou mě
baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Hledám atestovaného lékaře/lékařku ORL k pravidelnému
zástupu v privátní ordinaci v Praze a případně postupnému
odkoupení dobře fungující ambulance. Kontakt: orlprivat@
seznam.cz
Malé plastickochirurgické pracoviště v Praze 4-JM přijme
anesteziologa na zkrácený pracovní úvazek. Pracovní den
pondělí, případně dle dohody. Kontakt: 602 303 877
Do zavedené a kompletně přístrojově vybavené ordinace
v okolí Příbrami (50 km Písek, 50 km Plzeň), hledám lékaře
VPL nebo s interním kmenem. Mám akreditaci. Práce 4 dny
v týdnu, 30 hod. za 60 tis. netto. Nástup 1.2.2019. Kontakt:
778 088 776, o.janovska@gmail.com
Do alergologické ambulance v Praze přijmeme lékaře/ku na
plný nebo částečný úvazek, atestace z alergologie a klinické
imunologie výhodou. Nabízíme nadstandardní ohodnocení,
zaměstnanecké benefity, plný nebo částečný úvazek, pracovní
dobu dle dohody. V případě zájmu zasílejte své životopisy na
e-mail info@immunia.org
Hledám pro svou kliniku v Kataru za velmi výhodných platových podmínek lékaře/ku se specializací radiologie. Minimální praxe 3–4 roky v oboru po atestaci. Nutná znalost
v ultrazvuku, mamografii a generálním rentgenu, znalost v CT
a MRI není nutná. CV zaslat na e-mail salehalif@hotmail.
com
MMN, a. s., Nemocnice Jilemnice přijme vedoucího lékaře rehabilitačního oddělení. Kvalifikační předpoklady:
VŠ/lékařská fakulta, specializace v oboru FBLR, praxe
v oboru podmínkou, morální a občanská bezúhonnost,
organizační a řídící schopnosti. Nabízíme: nástup dle dohody na plný úvazek, dobré finanční ohodnocení, náborový příspěvek, podporu dalšího vzdělávání, ubytování
a zaměstnanecké benefity, atraktivní prostředí Krkonoš.
Kontakt: MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva,
481 551 120, jiri.kalensky@nemjil.cz
Hledáme gynekologa/gynekoložku do zavedené privátní
gynekologické praxe v Berouně, 15 min z Prahy. Zaměstnanecký poměr, částečný nebo plný úvazek. Nutná praxe v oboru
a atestace. Nabízíme nadstandardní platové podmínky a příjemné prostředí. Možné následné přenechání praxe. Více na
www.gynekologie.com
Od 1.3. hledáme PL do ordinace v Praze 5 u Anděla. Akreditované pracoviště, možnost získání rezidenčního místa. Příjemné pracovní prostředí, dobrý kolektiv, adekvátní ohodnocení,
5 týdnů dovolené atd. Více na www.felixclinicum.cz, personal@felixclinicum.cz
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před atestací)
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techniky efektivního naslouchání, vyjednávání a řešení konfliktů, dopřát si chvíli prostor k zastavení a reflexi i získat inspiraci
ze zahraničí i jiných oborů. Pro maximální efektivitu bude mít
každý z účastníků následně možnost rozebrat a doladit svůj
konkrétní „komunikační plán“ na osobním koučovacím sezení.
Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré
materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy do 2 měsíců po workshopu).
43/19 Gerontologie: kazuistiky geriatrických syndromů
Datum: 11. 5. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Kurz je zaměřen především na specifika geriatrického pacienta,
pohled na jeho funkční stav. Součástí kurzu budou i kazuistiky
z praxe.
11/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem
dovedností
Datum: čtvrtek 16. 5. 2019, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD
Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je
určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, aby k nácviku
dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník
měl možnost si své praktické dovednosti ověřit. Součástí kurzu
je jednak závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování získá
posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost
návštěvy na odd. RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí
o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.

Místo konání teoretické části: Praha 5, Lékařská 2, Oválná
pracovna ČLK
Datum konání praktické části: 25. 5. nebo 8. 6. 2019
Místo konání praktické části: Alcon Pharmaceuticals s.r.o.,
GEMINI, budova B, Na Pankráci 1724/129, Praha 4
Délka: 4 hodiny teorie, 6 hodin praxe
Počet kreditů: 10
Kapacita: 20 účastníků na teoretické části, 10 účastníků na
praktické části
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Přednášející teoretické části: Michal Vymyslický MSc.,
MUDr. Anna Zobanová
Přednášející praktické části: Michal Vymyslický MSc.,
Bc. Adéla Holubcová
Podmínkou účasti kurzu II je absolvování kurzu I, který se
koná 2. 3. 2019.
Kurz se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické
části se dozvíte, které parametry jsou důležité pro výběr
kontaktních čoček a které přístroje použít. Dále dostanete
přehled o typech a materiálech současných kontaktních
čoček na našem trhu. Hlavní část je věnována kritériím pro
doporučení pacientovi s ohledem na věk, zdraví a prostředí,
správný postup aplikace a vyhodnocení usazení kontaktních
čoček. Praktická část bude zaměřena na aplikaci kontaktních
čoček pacientovi, jak naučit pacienta aplikovat kontaktní
čočky a pečovat o ně. Prosíme zájemce o kurz, aby po vyplnění přihlášky napsali také e-mail na adresu vzdelavani2@
clkcr.cz s informací, který termín praktické části kurzu
si vybrali. Včasné přihlášení vám zaručí možnost výběru
termínu praktické části kurzu.

70/19 Kurz II: Aplikace kontaktních čoček v praxi oftalmologa
Datum konání teoretické části: 18. 5. 2019

34/19 Dětská gastroenterologie
Datum: 25. 5. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana Čopová
• Cizí tělesa – co se zvládne bez gastroenterologa.
• Krvácení do GIT v ordinaci PLDD.
• IBD – včasná diagnóza může zachránit život.
• Zmatky s celiakií a jak se zorientovat.

na částečný úvazek, nejlépe pondělí nebo pátek. Atraktivní
finanční podmínky. Praha 5-Stodůlky. Kontakt: info@genecare.cz, 602 650 312
Do nově otevřené endokrinologické ordinace v Jablonci nad
Nisou hledáme atestovaného endokrinologa na minimálně
2 dny v týdnu, popř. přijmeme atestovaného internistu se
zájmem o endokrinologii. V případě zájmu nás kontaktujte na
v.prejzek@seznam.cz
Přijmeme dermatovenerologa na plný i částečný úvazek do
zavedené ambulance v Praze 9. Kontakt: 736 623 797
Do zavedené ambulance všeobecného praktického lékaře
hledáme kolegyni/kolegu praktického lékaře k občasným zástupům, Praha 5. Nadstandardní odměna, minimální administrativa, skvělý kolektiv. Kontakt: ordinace@eurokardio.cz
Lékař pro DS v okolí Zlína. Práce v rozsahu 12 hod./týdně
možno rozdělit do 2–3 dnů mezi více lékařů. Odměna 950
Kč čistého na hodinu. Vhodné pro lékaře/lékařky různých
oborů (např. ARO, interní, VPL apod.). Nástup 2/19. Kontakt:
provozni.ds@vseobecnylekar.cz
Centrum klinických studií Praha nabízí pracovní příležitost
pro kolegu/ni psychiatra na 1–2 dny v týdnu v psychiatrických studiích. Možnost kombinace s ordinací. Nadstandardní
podmínky. Kontakt: hr@clintrial.cz
Zavedená neurologická ambulance v Praze 9 přijme neurologa na 1–2 dny v týdnu, út, st. Znalost EMG výhodou,
ale není podmínkou. Kontakt: neu-proch@seznam.cz,
737 113 131
Lékařský dům v Mezibranské (akreditované prac.) přijme
VPL s atestací nebo v přípravě. Podmínky spolupráce dle
individuální domluvy. Nabízíme nadst. ohodnocení, podporu
vzdělávání, možnost ubytování. Zájemci zašlete své CV na
j.polak@medicalcentre.cz
Do akreditované ordinace praktika Praha 5 přijmu lékaře na
určitý úvazek, převzetí ordinace v dohledné době. Kontakt:
603 585 081
Do ordinace praktického lékaře pro dospělé v Rajhradě hledám lékaře na zástupy. Kontakt: 721 376 042,
MUDr. Josef Štork
Nemocnice následné a rehabilitační péče v Praze 6 hledá do týmu sekundárního lékaře. Nabízíme individuální
mzdové podmínky, 5 týdnů dovolené, závodní stravování,
dobrou dopravní dostupnost, zázemí mezinárodní společnosti. Je možné i na zkrácený úvazek, pružná pracovní doba.
Při HPP nabízíme náborový příspěvek 150 000 Kč. Kontakt:
zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz, 777 253 940
Nem. rehabilitační a následné péče v Praze 6 hledá vedoucího lékaře. Požadujeme specializovanou způsobilost
v oboru a splnění závazného stanoviska ČLK č. 1/2011. Nabízíme individ. mzdové podmínky mimo tabulku tarifů, 5 týdnů
dovolené, pružnou pracovní dobu, zázemí mezinárodní společnosti. Více na zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.
cz, 777 253 940
SurGal Clinic, s. r. o., se sídlem Drobného 38-40, 602 00 Brno,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: lékař internista/konziliář. Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru (atestace
z oboru: vnitřní lékařství), trestní bezúhonnost, loajalitu,
nadstandardní přístup k pacientům/plnění pracovních povinností. Nabízíme: práci na plný nebo zkrácený úvazek
(i DPČ) v ambulantním provozu i na lůžkách, nadstandardní
finanční ohodnocení, spolupráci při zajištění bydlení v Brně,

příspěvek na vzdělávání, závodní stravování, zaměstnanecké
benefity a další. Mzda bude upřesněna při osobním jednání. Nástup dle dohody. Životopis prosím zašlete na e-mail
jobs@surgalclinic.cz
Psychosomatické a psychoterapeutické NZZ Isida centrum,
s. r. o., v České Lípě se zavedenou praxí přijme na částečný
úvazek psychiatra. Podmínkou přijetí je ukončení základního kmene nebo atestace. Kontakty: 602 418 317 R. Švarc,
mudrivasvarc@gmail.com
Ordinace PLDD v Praze 8-Karlín hledá pediatra s atestací. Nabízíme práci v menším kolektivu na 1–2 dny v týdnu
od 9–15 hod., v době letní a zimní dovolené pak na celý
pracovní týden. Nástupní plat 400 Kč/hod. Kontakt:
606 554 786
Přijmu lékaře do ordinace praktického lékaře pro dospělé
v Plzni na částečný úvazek (1–2 dny v týdnu), nástup možný
ihned. V budoucnosti možnost odkupu ordinace. Kontakt:
ordinace.plzen@email.cz
Recepční. Zavedená ambulantní rehabilitace v Praze 3 přijme recepční na HPP (možnost úvazku 32–40 hod./týden).
Možnosti spolupráce dle individuální domluvy. Nástup cca
2–3/2019. Prosíme o zaslání Vašeho životopisu na e-mail
k.balackova@medicalcentre.cz
Přijmeme lékaře s atestací pro Centrum biologické léčby
Bioclinica Ostrava. Nabízíme práci na plný/částečný úvazek
v centru Ostravy, zajímavé finanční ohodnocení, nástup dle
dohody. Kontakt: pavlina.masopustova@ccrostrava.
com, 777 858 598
Přijmeme oftalmologa do zavedené oční ambulance. Moderní ordinace s kompletním přístroj. vybavením je v Praze 3.
Kontakt: ocniordinace@post.cz
Jsme české rodinné akreditované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje primární péči. Právě teď hledáme: praktického lékaře do ordinace Štětí (zkrácený úvazek). Vhodné
i pro lékaře v předatestační přípravě VPL. Vhodné i pro lékaře
jiných oborů (např. interna, ARO), kteří touží věnovat se VPL
(odborný dohled zajistíme). Co nabízíme: ordinační hodiny
nastavené dle Vašich potřeb. Odměna: 36 000 Kč čistého/
měsíc (15 ord. hod./týden). Zástup během Vaší dovolené či
studijního volna. Ordinaci s kvalitními přístroji: CRP, INR,
EKG, TK holter. Kontakt: bara.liskova@vseobecnylekar.
cz, 608 020 067
Pro zavedenou ambulanci v Praze 6 hledáme PLDD s atestací.
Na plný či částečný úvazek. Nabízíme dobré plat. ohodnocení, vstřícnost a výborný kolektiv. Pro více informací pište na
d.pauknerova@zdravotnisluzbymarjanka.cz nebo volejte na 606 706 333
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestovaného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní
kolposkopie). Dobré platové ohodnocení, možný podíl
na zisku. Požadujeme profesionální přístup. Kontakt:
601 360 615, gyn.ordinace@email.cz
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hledáme
kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spektrum výkonů
oboru včetně estetické a korektivní dermatologie. Smlouvy
s pojišťovnami máme zajištěny. Dobré finanční ohodnocení/
podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615, synovcova@ambicare.eu
Městská nemocnice Čáslav přijme do pracovního poměru
anesteziologa na plný nebo zkrácený pracovní úvazek (min.
0,50). Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru anes-
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40/19 Halux valgus – náprava
Datum: 25. 5. 2019
Místo: Praha 5, IQ pohybové centrum, Nádražní 740/56
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Mgr. Daniel Müller
Vbočený palec je v současnosti častým problémem, málokdo
ale toto bolestivé dysfunkční onemocnění léčí. Existuje přitom
řada různých možností – invazivní či neinvazivní, komerční či
nekomerční řešení, jak estetické, tak i funkční. Na teoreticko-praktickém semináři se budete moci seznámit se základními
možnostmi pohybové nožní gymnastiky, která řeší nejen estetickou podobu vbočeného palce, ale i funkční stránku pohyblivosti
nohy a celého pohybového aparátu. Neb vbočený palec v mládí
znamená pro pokročilejší věk problém s pohyblivostí těla…
3/19 Metabolické a kardiovaskulární poruchy seniorů
a příprava k operačnímu výkonu
Datum: 8. 6. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
• Chirurgická problematika vyššího věku.
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
• Kardiovaskulární komplikace a operační výkon u seniorů.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Renální onemocnění a metabolické poruchy v předoperační přípravě.
46/19 Postgraduální akademie: Nádory GIT včetně nádorů
neuroendokrinních a GIST
Datum: čtvrtek 13. 6. 2019, 14.00–18.00 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

teziologie a intenzivní medicína. Nabízíme: výhodné pracovní
podmínky, přátelský kolektiv, seriózní jednání, zázemí menšího, moderně vybaveného pracoviště, možnost seberealizace,
zaměstnanecké benefity. Nástup možný ihned. Informace:
anna.skarkova@nemcaslav.cz, 734 858 966. Kontakt na
primáře odd. ARO: petra.behounkova@nemcaslav.cz,
607 601 587
Přijmeme ihned do našeho týmu očního lékaře s/bez atestace s výborným finančním ohodnocením na částečný i celý
pracovní úvazek. Moderní ordinace s kompletním přístroj.
vybavením, zákrokovým sálem je v Praze 8 poblíž metra C.
Více info: 603 995 473
Hledáme internistu/ku na částečný či plný úvazek do
zavedené, moderní interní ambulance s lékárnou a dalšími specialisty ve vile v centru Olomouce v blízkosti
obch. centra Šantovka (www.vilazdravi.cz). Nabízíme
individuálně přizpůsobitelné pracovní podmínky, pohodovou pracovní atmosféru, významně nadstandardní
ohodnocení v případě spolupráce na provádění klinických
studií, osobní automobil i k soukromému použití, 5týdenní dovolenou, podporu profesního rozvoje (např. Ph.D.)
ve spolupráci s Lékařskou univerzitou ve Vídni, podporu
seberealizace a rozvoje v komplementárních oborech, jako
je neinvazivní estetická medicína, nutriční poradenství,
anti-aging, ve spolupráci s předními pražskými pracovišti.
Další info: info@vilazdravi.cz, 585 225 504
Do zavedené privátní psychiatrické ambulance v Brně
hledáme pro dlouhodobou spolupráci atestovaného lékaře/ku psychiatra na částečný úvazek nebo VPP na 1 až
3 dny v týdnu. Kontakt: tel. nebo SMS 799 500 538,
info@medipa.cz
Přijmu ihned lékaře do akreditované kožní ambulance. Kontakt: 737 441 365
Hledáme výpomoc/zástup pro plně vybavenou kardiologickou ordinaci ve Strakonicích v rozsahu dle domluvy 0,05–0,5 úvazku (3 hod. až 2,5 dne za týden). Kontakt:
kardiostrakonice@seznam.cz
Přijmeme lékaře do zavedené soukromé ortoped. či neurol. ambulance v Praze 1, 5, 9, 10 na jakýkoli úvazek. Práce
v dynamicky se rozvíjející firmě. Nástup možný ihned,
velmi dobré platové podmínky. Kontakt: 777 247 336,
dr.vostep@centrum.cz
Hledám psychiatra s psychoanalytickým zaměřením
pro spolupráci v ambulanci v Praze 5. Nabízím flexibilní pracovní dobu, respektující, vlídný přístup. Kontakt:
777 237 598
INEP (Praha-Karlín) přijme do svých řad dětského psychiatra / dětského neurologa / psychiatra / neurologa /
klinického psych. / PLDD. Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a příjemný kolektiv.
Kontakt: 739 451 861, borosova@inep.cz
Oftalmolog. Do zavedené oční ambulance (Černošice, Praha-západ) přijmeme oftalmologa. Nabízíme atraktivní ohodnocení a benefity. Různé možnosti spolupráce dle individuální
domluvy. Zájemce prosíme o zaslání CV na e-mail k.balackova@medicalcentre.cz
Příležitost pro lékaře VPL, interna na pracoviště klinických
studií, plný úvazek. Příp. lékaře bez atestace s klin. praxí se
zájmem o obor. Ambulantní provoz, profesionální podpora
týmu, kolegiální přístup, nadstandard. podmínky. Kontakt:
hr@clintrial.cz
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Soukromá oční ordinace Nový Bor a Varnsdorf přijme lékaře, lékařku. Vhodné i pro důchodce a lékařky na MD. Flexibilně dle vzájemné domluvy. Kontakt: ocni.novybor@
seznam.cz, 737 991 444
Centrum klinických studií nabízí příležitost plného/částečného úvazku pro kolegy/ně neurology na svém pracovišti
v Praze. Možnost kombinace s neurol. ordinací. Kolegiální
jednání, samostatnost, individ. přístup, nadstandard. podmínky. Kontakt: hr@clintrial.cz
Komplement neuropsychiatrické péče nabízí příležitost
plného / částečného úvazku pro kolegu/ni psychiatra, ambulantní pracoviště v Praze. Kolegiální jednání, individuální
přístup, nadstandardní podmínky. V případě zájmu další odborné aktivity. Kontakt: 601 304 484
Centrum klinických studií nabízí příležitost pro kolegu/
ni dermatologa. Účast v dermatologické studii, 1–2 dny
v týdnu, kolegiální jednání, zajímavá práce, nadstandardní fin. podmínky. Těšíme se na Vás: hr@clintrial.cz,
601 304 484
PLDD ve Svitavách hledá lékaře na částečný úvazek
(0,5–2 dny dle dohody). Vhodné i pro lékařky na MD, lékaře
v předatestační přípravě. Kontakt: 724 200 760
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme ústavního hygienika a lékaře specialisty: anesteziolog, internista a radiolog. Možnost práce na zkrácený úvazek. Nabízíme zázemí
stabilní spol. s tradicí, zajímavé benefity. Další informace na
tel. 296 511 240/800, personalni@upmd.eu
Hledám dobrého psychiatra pro moderní ambulantní
zařízení v Beskydech, Frýdek-Místek. Velmi vhodné i pro
psychoterapeuta. Vše o nás na dobrapsychiatrie.cz. I na kratší úvazek, příjemné prostředí, výborné pracovní podmínky.
Kontakt: 603 477 357
Nemocnice v Horažďovicích přijme lékaře/ku. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení (nástupní mzda
absolventů od 36 do 42 tis. Kč bez služeb, průměrná mzda
atestovaných lékařů cca 80 tis. Kč), 6 týdnů dovolené, akreditovaná pracoviště, zaměstnanecké benefity, ubytování,
byt, náborový příspěvek až do výše 200 000 Kč. Ihned po
nástupu umožníme získat atestaci v oboru interním, geriatrickém, rehabilitačním či gastroenterologie. Kontakt:
primářka MUDr. Hana Veselovská: 376 334 219, hana.veselovska@horazdovice.nemocnicepk.cz, nebo ředitel
Ing. Martin Grolmus: 606 759 519, info@horazdovice.
nemocnicepk.cz
Hledám gynekoložku do soukromé ambulance v Brně
na částečný nebo plný úvazek, nástup možný ihned. Stačí
praxe v oboru, atestace není nutná. Nabízím nadstandardní platové podmínky a flexibilní pracovní dobu. Kontakt:
gynfit@seznam.cz, 721 317 971
Chcete zažít kouzlo venkovského lékařství? Toužíte po vlastní praxi, ale obáváte se zbytečné administrativy? Oceníte
podporu týmu, laskavou a šikovnou zdravotní sestru? Hledáme lékaře do naší ordinace VPL v Orlických horách. Deštné
je nejnavštěvovanějším střediskem turistiky, rekreace a zimních sportů Orlických hor s krásnou přírodou a čerstvým
horským vzduchem. Nabízíme: mzdu 600 Kč netto/hod.,
9–12 hod./týdně, práci vhodnou pro lékaře i z jiných oborů
(ARO, interna apod.), zajistíme odborný dohled. Kontakt:
bara.liskova@vseobecnylekar.cz, 608 020 067
Hledám kolegyni/kolegu do menší VPL ordinace v obl.
Prahy-západ Velké Přílepy. Pohodová vesnická praxe, na
2–3 dny v týdnu. Nadstandardní finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity včetně možnosti ubytování přímo nad
ordinací. Kontakt: 721 219 833
Do ordinace praktického lékaře v Písku hledám lékaře na
částečný úvazek cca od 3/2019. Kontakt: 799 521 338
Přijmeme diabetologa do zavedené ambulance v Praze. Příznivé podmínky, pracovní doba dle dohody. Moderní menší pracoviště v návaznosti na MHD. Kontakt:
604 898 043
Hledáme praktického lékaře do nově zavedené (03/2017)
moderně vybavené polikliniky Můj lékař v Uherském Brodě.
S atestací nebo v přípravě na atestaci. Nástup možný ihned/
dle domluvy. Nabízíme nadstandardní mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity. Kontakt: adela.tikovska@
me.com
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před
atestací) částečný úvazek, ideálně pondělí a pátek.
Atraktivní finanční podmínky. Praha-Luka. Kontakt:
info@genecare.cz, 602 650 312
Domov pro seniory v Praze 4 přijme praktického lékaře na
0,5–1 úvazek. Platová třída 13 dle praxe. Možnost ubytování.
Kontakt: gregusova@dshaje.cz, 734 264 877
Hledám PLDD na plný/částečný úvazek, možná flexibilní
pracovní doba, v Praze 2. Velmi schopná sestra, atraktivní finanční ohodnocení, dobře vybavená ordinace, dobrá
klientela, velmi příjemné prostředí i kolektiv. Kontakt:
724 088 999, medikids.ordinace@gmail.com
Sháním do ordinace PL zástup po dobu své nemoci, nejspíše do konce roku 2018, pomohly by i jen středy. Ordinace je
v Praze 14, vybavená CRP, INR, moč. analyzátorem a úžasnou sestřičkou. Kontakt: Dr. J. Nováková, j.novakova@
email.cz
Přijmu lékaře do kožní ambulance v KT. Úvazek dle domluvy. Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů vč.
estetiky. Výborné fin. ohodn. Možno i před atestací. Jsme
akreditované vzděl. pracoviště v oboru dermatovenerologie.
Ubytování zajistím. Kontakt: 737 441 365
Kožní ordinace se zákrokovým sálem v Praze 10 hledá od
1/2019 dermatologa na 1–2 dny v týdnu (lze rozdělit na dopolední či odpolední službu). Vhodné i pro aktivní důchodce
či lékařky na MD. Kontakt: dita.voronovova@seznam.cz,
603 518 274
Pro nadstandardně vybavené ordinace v centru Prahy, zaměřené na zahraniční klientelu, hledáme fyzioterapeuta,
psychiatra a internistu. Výborná znalost angličtiny podmínkou. V případě zájmu volejte na 604 220 920
Přijmeme chirurga do zavedené ambulance v Praze 3 na
plný i částečný úvazek. Nabízíme zajímavé finanční ohod-
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nocení. Kontakt: 736 623 797, matejckova@poliklinikapraha.cz
Jsme české rodinné akreditované nestátní zdravotnické
zařízení. Právě teď hledáme: praktického lékaře do ordinace v Brně, zkrácený úvazek možný. Vhodné i pro lékaře
jiných oborů (např. interna, ARO), odborný dohled zajistíme. Co nabízíme: ordinační hodiny nastavené dle Vašich potřeb. Maximální podporu týkající se administrativy. Odměnu: 50 000 Kč netto/měs. (30 ord. hodin/týden),
5 týdnů dovolené. Hrazenou účast na vybraných kongresech a vzdělávacích akcích. Ordinaci s kvalitními přístroji: CRP, INR, EKG, TK holter. Nástup leden 2019. Kontakt:
bara.liskova@vseobecnylekar.cz, 608 020 067
Do psychiatrické ambulance v Českých Budějovicích přijmu
psychiatra na částečný úvazek (na 1 až 3 dny v týdnu) jako
zástup za rodičovskou dovolenou, v případě zájmu možná
i dlouhodobá spolupráce – individuální flexibilní domluva,
vstřícné jednání. Kontakt: 605 841 027, marketa.rousalova@seznam.cz
Centrum klinických studií nabízí příležitost pro lékaře revmatology ve své zavedené revmatologické ordinaci s 25letou historií a početným kmenem pacientů. Částečný úvazek,
flexi ord. hod., kolegiální jednání, dobré fin. podmínky. Kontakt: hr@clintrial.cz
Přijmu na částečný úvazek na stabilní 2–3 dny v týdnu kolegu/ni se specializovanou způsobilostí do ordinace PLDD
Brandýs n. L. (celá ordinační doba v domluvený den, vhodné
pro kolegyně na MD se zabezpečeným hlídáním svých dětí).
Kontakt: 606 476 127
Dobře zavedená 25 let fungující chirurgická ambulance
v Praze hledá atestovaného chirurga na plný i částečný úvazek. Vhodné i pro důchodce. Vše ostatní dohodou. Nástup
leden 2019. Kontakt: 732 174 881
Hledáme gynekoložku/gynekologa do ambulance sdružené gynekologicko-porodnické praxe v centru Prahy na
částečný či celý úvazek. Výhodné pracovní podmínky,
benefity, přátelský pracovní kolektiv, pracovní doba dle
dohody. Kontakt: gynprofi@seznam.cz, 603 404 401,
737 387 322
Do akreditované ordinace VPL v Praze 6 přijmeme atestovaného lékaře (event. s dokončeným kmenem) na HPP. Plat
60 000 Kč hrub. + bonusy, ord. doba cca 26 hod. týdně, nadstandardní dovolená. Kontakt: Dr. Švadlenková 777 037 894,
ordinace.repy1@gmail.com
Přijmu gynekologa/žku do soukromé ambulance ve Staré Boleslavi na částečný úvazek. Vhodné i pro lékařku na
MD či v důchodu. Nutná znalost práce s PC a UZ. Kontakt: 604 729 000, kotikova.k@seznam.cz
Ordinace praktického lékaře v Praze 4 – hledáme kolegu
na 1–3 dny v týdnu (s atestací i bez). Nástup možno kdykoliv.
Kontakt: 602 735 357
Hledáme atestovaného lékaře do zavedené ordinace PLDD
ve Strakonicích s pozdější možností odkupu. Úvazek a plat
domluvou. Zdarma ubytování přes týden ve městě a další
benefity. Kontakt: 736 405 945
Do zavedené ordinace PL v Hodkovicích n. Moh. přijmu
kolegu/ni od 1/19. Základní kmen výhodou, není však podmínkou. Umožnění přípravy k atestaci, možnost práce
na zkrácený úvazek. Bližší info MUDr. Martin Malík,
608 863 773, malik@medimal.cz
Lékař přijme alergologa do ambulantní praxe v Praze 6. Nástup dle dohody, plný i částečný úvazek. Ubytování možné.
Kontakt: 602 275 113
Lékař přijme internistu do ambulantní praxe v Praze 6 na
částečný úvazek, nástup dle dohody. Kontakt: 602 275 113
Hledáme kardiologa-internistu do ambulantního provozu
na poliklinice v Olomouci. Výhodné benefity včetně platu.
Kontakt: nio-ol@seznam.cz, 585 506 328
Landeskrankenhaus Horn v Rakousku (nedaleko Znojma)
příjme anesteziology s atestací a platnou zkouškou z němčiny. Nástupní plat od 7000 EUR (brutto, 5 služeb měsíčně).
Kontakt: wickenhauser5@gmail.com
Akreditované pracoviště praktického lékaře Praha 5 přijme na zkrácený úvazek lékaře i krátce po promoci: Kontakt:
603 585 081
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., přijme lékaře
požadované úrovně na lůžková oddělení chirurgie (L3), interny (L3), neurologie (L2–L3), oddělení následné péče
(L1–L3) a dětské oddělení (L3). Dále přijmeme specializované lékaře (min. kmen podmínkou) na posílení specializovaných ambulancí: rehabilitace, diabetologie, endokrinologie, plicní, oční, urologie. Možno i kratší úvazek či
dohoda. Nabízíme: moderně vybavená pracoviště, přátelský
pracovní kolektiv, velkou podporu vzdělávání – nepožadujeme kvalifikační dohody, výhodné mzdové podmínky, příspěvek na penzijní připojištění, podnikové stravování, možnost
zvýhodněného využití firemních jeslí, 25 dní dovolené + 2
sick days, další zajímavé zaměstnanecké benefity. Kontakt:
pam@hospital-bn.cz, 317 756 554
Přijmeme lékaře do zavedené dermatovenerologické ambulance v Rumburku. Nabízíme plat min. 50 000 Kč čistého
dle výkonnosti ordinace za plný úvazek, 5 týdnů dovolené,
sick days. Zavedení nehrazených korektivních a estetických
výkonů vítáno, veškerý zisk připadne lékaři. V ordinaci zkušená sestra. Široká spádová oblast. Možný i zkrácený úvazek.
Kontakt: v.prejzek@seznam.cz
Přijmeme kožního lékaře dermatologa do výborně zavedené ordinace v Praze 2 na částečný úvazek. Výkony běžné ambulance i korektivní a estetické dermatologie. Požadujeme:
pozitivní přístup a vstřícnost k pacientům, schopnost práce
na PC. Nabízíme: velmi dobré fin. ohodnocení, % z nads. výkonů, příjemné prostředí a dlouhodobou spolupráci. Nástup
dle domluvy. Kontakt: info@avecutis.cz
Přijmeme všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality:
Bohumín, Brno, Doksy, Chomutov, Kutná Hora, Lysice (okr.
Blansko), Praha, Třinec, Teplice, Veselí nad Moravou. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené,
5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akreditovaná pracoviště, možnost dokončení atestace v oboru, podporu dalšího
vzdělávání, spolupráci na chodu ordinace a minimum ad-

ministrativy při práci. Kontakt: Vlastimil Král, 733 679 555,
kariera@mediclinic.cz
Přijmeme praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro
lokality: Rudolfov u Č. Budějovic, Praha, Pelhřimov. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů
dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akreditovaná pracoviště, možnost dokončení atestace v oboru,
podporu dalšího vzdělávání, spolupráci na chodu ordinace
a minimum administrativy při práci. Kontakt: Vlastimil Král,
733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Hledám atestovaného gynekologa (preferuji kolegyni) do
své ambulance v Řevnicích a Berouně. Možnost zástupu
nebo spolupartnerství, dlouhodobá spolupráce, fér jednání.
Kontakt: 732 144 430
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře či magistry na tyto pozice: anesteziolog, internista, radiolog
a ústavní hygienik. Nabízíme zázemí stabilní společnosti
s tradicí, zajímavé benefity. Možnost práce i na zkrácený úvazek. Další informace: personalni@upmd.eu,
296 511 240/800

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Praktická lékařka s atestací hledá místo v Praze, závodní
péče, kurativa. Kontakt: prahapraktik@seznam.cz
Lékař pediatr s praxí, hledá práci v ambulanci PLDD v Praze
nebo blízkém okolí na částečný úvazek (cca 0,5) s perspektivou dlouhodobé spolupráce. Nástup možný od ledna 2019.
Kontakt: 776 444 208
Lékařka v předatestační přípravě v oboru VPL, zkušenosti
z lůžkové i ambulantní péče, včetně PLS, hledá místo v amb.
PL v Brně a okolí do 45 min. autem. Konkrétní nabídky
e-mailem na praktik.brno@email.cz

ORDINACE, PRAXE

Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně
úplného servisu, férové smlouvy bez exkluzivity. Oceňování,
poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt: AD
Medica, 775 679 982, 602 735 314
Za korekt. podmínek přenecháme pronájem nadstandardně
zařízených ordinací v centru Prahy i s klientelou, vhodné
pro rehabilitační lék., ortopedii, fyzioterapii (2–4 ordinace,
vybavená tělocvična pro funkční cvičení, recepce, hydrokolonterapie). Kontakt: 604 220 920
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé Praha 11. Zástup do uskutečnění prodeje vítán. Kontakt:
739 624 537
Přenechám dobře fungující ordinaci praktického lékaře
pro děti a dorost ve Sloupu v Moravském Krasu z důvodu
odchodu do důchodu, vhodné i pro brněnské lékaře. Kontakt: 724 258 304
Prodám zavedenou oční ordinaci v centru Liberce. Nástup
do důchodu. Kontakt: 732 707 579, ocni.michalicka@
centrum.cz
Prodám ordinaci VPL ve Dvoře Králové nad Labem. Kontakt: foen@post.cz
Přenechám dobře zavedenou praxi dětského lékaře pro
děti a dorost v Holicích v Čechách. Kontakt: 604 209 485
Pro ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Jizerských
horách hledám lékaře. Převzetí praxe v roce 2020. Kontakt:
725 511 566
Prodám dobře zavedenou praxi praktického lékaře v Praze
11. Zástup na přechodnou dobu vítán. Kontakt: 739 624 537
VPL v Lišově u Č. Budějovic hledá kolegu na občasný zástup
v roce 2019 a cca od ledna 2020 k převzetí praxe. Kontakt:
776 831 209
Za velmi rozumných podmínek přenechám nájem zavedené,
klidné psychiatrické ordinace v historickém centru Prahy.
2 vyšetřovny, malá sesterna a čekárna. Vše po kompletní
rekonstrukci. Vhodné pro 2 psychiatry nebo pro psychiatra
a psychologa. Kontakt: 604 220 920
Za rozumnou cenu přenecháme i s klientelou zavedené,
kompletně zrekonstruované VIP centrum ortopedie, rehabilitace a fyzioterapie v centru Prahy. Dvě (v případě
zájmu i čtyři) vyšetřovny, malá tělocvična, sprchy, šatny, recepce. Kontakt: 604 220 920
Do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Praze
přijmu lékaře na pravidelný zástup s výhledem postupného
předání praxe. Kontakt: 602 966 488
Nabízím ihned spoluužívání ve 2 ordinacích, Praha 6
u metra Hradčanská a Praha 2-Vinohrady. Kontakt:
607 675 947
Přenechám velmi dobře zavedenou ordinaci PL ve Starém
Městě u Uherského Hradiště. Více informací na e-mailu
doktor.stm@post.cz
Koupím zavedenou ordinaci VPL Praha 10. Nabídněte prosím. Kontakt: ovltava@seznam.cz
Hledám prostory pro ordinaci VPL k pronájmu nebo koupi,
Praha 10. Nabídněte prosím. Kontakt: ovltava@seznam.cz
Hledám lékaře do zavedené ordinace PLPD. Prozatím zástup 1–3 dny v týdnu s možností pozdějšího odkoupení praxe. Bělá pod Bezdězem. Kontakt: 602 487 485
Nabízím k pronájmu ordinaci v Lékařském domě v Litoměřicích-Pokraticích. Ordinace je situována v 1. p. LD
a skládá se z ordinace, sesterny, čekárny a sociálního zařízení. Celkem asi 56 m2. K dispozici je výtah. Kontakt:
604 287 516
Koupím praxi PL v oblasti Prahy-západ. Za nabídky děkuji.
Kontakt: 721 219 833, Schwarz
Přenechám zdarma založené, ale nevyužité s. r. o. s názvem
Gyn, s. r. o. Kontakt: Vít Grygar, Chrudim, 776 680 108
Koupím praxi praktického lékaře pro dospělé v lokalitě
Plzeň a nejbližší okolí. Kontakt: 721 450 100, chaconova@
post.cz
Přenechám velmi dobře zavedenou ordinaci PL ve Starém
Městě u Uherského Hradiště. Více informací na e-mailu
doktor.stm@post.cz

Praktická lékařka pro dospělé v Přerově hledá lékařku/
lékaře s atestací na 1–2 dny v týdnu. Vhodné pro lékařku na
MD. Výhledově převzetí praxe. Kontakt: praktik.prerov@
seznam.cz
Přenechám ordinaci VPL v Králíkách, okres ÚO, cca 1800
reg. pac, nástup dle dohody. Kontakt: 465 631 144, jindra.
bartakova@centrum.cz
Prodám: Mezinárodní kliniku v Praze 1, Vodičkova. Péče
o turisty přímé platby. 23 let historie. For sale: International clinic Prague 1. Medical care for international turists for 23 years. Direct payment. Kontakt: 739 158 444,
kusystan@seznam.cz
Prodám ordinaci PL pro dospělé, Praha Opatov-Háje,
nejlépe od ledna 2019. Zpočátku dle dohody možná spolupráce a zapracování, později zástupy. Osobní informace:
606 208 846
Prodám zavedenou a dobře vybavenou praxi VPL v Č. Budějovicích (1800 reg.). Kontakt: 606 703 023
Koupím kardiologickou praxi (celou nebo jen podíl) v Praze a okolí. Kontakt: 775 594 300. Odměna 100 000 Kč za informaci, která povede k uzavření kupní smlouvy
Prodám zavedenou dermatologickou praxi v Praze 10 na
poliklinice. Široká klientela, činnost 30 let. Bližší informace
tomasjiri@seznam.cz
Prodám zavedenou neurologickou ambulanci ve Vyškově
provozovanou formou s. r. o. Kontakt: valihrachovi@seznam.cz, 603 779 822
Prodám praxi PL pro dospělé vedenou formou s. r. o. ve
Velkých Karlovicích, okres Vsetín. 2000 pacientů a smlouvy s pojišťovnami zajištěny. Konec roku 2019. Kontakt:
604 618 164
Přenecháme zdarma velmi lukrativní praxi dětského lékaře v Aši. Převzetí je možné od 1.1.2019. Zařízená ordinace
je v přízemí dětské polikliniky, umístěné v zahradní vile.
Nájemné včetně energií je cca 10 000 Kč měsíčně. Kontakt:
Mskabova@seznam.cz, 777 116 272
Domov pro seniory Háje nabízí ordinaci PL s pacienty domova a možnost převedení vlastních pacientů. Kontakt:
gregusova@dshaje.cz, 734 264 877
Přenechám velmi dobře zavedenou ordinaci PLDD (s. r. o.)
v Letohradě, okr. Ústí n. Orlicí. Pozn. velmi výhodně, termín
dohodou. Kontakt: 602 115 928
Hledám kolegu očního lékaře ke spolupráci v ambulanci
blízko Prahy. Možnost založení vlastní praxe. Kontakt:
l.tur@seznam.cz
Prodám dobře zavedenou praxi gynekologie a porodnictví 25 km od Hradce Králové, možnost i bydlení. Kontakt:
776 385 688
Hledá se obvodní lékař pro oblast Nasavrcka, okres Chrudim. Zavedená praxe, cca 1500 pacientů. Možnost ubytování.
Kontakt: 469 667 186, 605 170 786, peter.skp@seznam.cz
Pro převod Vaší ordinace na s. r. o. nabízím prodej obchodního podílu za symbolickou částku, např. 100 Kč. Název si
můžete změnit!! Svoji praxi jsem už předala a v budoucnu
neuvažuji o využití tohoto podnikání. Kontakt: kadlcikova.j@seznam.cz, 604 546 415
Prodám ortopedickou praxi (s. r. o.) nebo hledám ortopeda
na 2–3 dny v týdnu do ambulance na poliklinice v Otrokovicích. Kontakt: bednarikova@mpo.otrokovice.cz

ZÁSTUP

Hledám zástup do vybavené oftalmologické ambulance
v Hranicích na jakýkoliv úvazek. Kontakt: Robert.Franc@
seznam.cz, 604 727 861, 581 607 558
Hledám do ordinace PL nedaleko ČB schopného, zdatného kolegu či kolegyni, na pravidelný zástup. Kontakt:
702 006 756, ma.frolikova@email.cz
Hledám lékaře na dlouhodobý zástup 1–2 dny v týdnu do ambulance interny a nefrologie v centru Prahy. Nefrologická
atestace není podmínkou. Kontakt: 602 295 583
Hledám na dlouhodobý zástup alergologa s atestací na 2 dny
v týdnu, možno i důchodce, v budoucnu odprodej ordinace.
Ordinace 5 minut od metra – Praha 10. Kontakt: heroldova@alergologie-praha.cz
Do zavedené ordinace VPL v Mníšku p. Brdy hledám příležitostný zástup na 3–4 dny v měsíci. Dny možno zvolit
dle domluvy. Výhodné finanční ohodnocení. Kontakt:
606 368 930
Hledám zástup do ordinace VPL na 1 den v týdnu, ideálně
středy dopoledne. Ordinace je na poliklinice v Praze 14.
Výborná sestra, plné přístrojové vybavení. Kontakt:
erecept@mudrnovakova.eu, 281 913 090
Do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Praze
4 hledám zástup po dobu mateřské dovolené. Nástup dle domluvy, ideálně od 01/19. V případě zájmu volejte, prosím, na
tel. 732 205 197. Děkuji.

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám nově vybavenou zavedenou gynekologickou praxi
v Praze 5 (cca 1 min. chůze od metra B Anděl). Smlouvy se
všemi zdravotními pojišťovnami. Kontakt: gyn.ordinace@
centrum.cz
Prodám funkční elektronický trakční stůl Ergos. Cena
99 000 Kč. Kontakt: foen@post.cz
Prodám ultrazvukový přístroj S11 SonoScape (2015), PW,
CFM, DPI, harmonické zobrazení, kardio, gyn, ob, uro-abdominální a vaginální sonda. Málo používaný. Cena
130 000 Kč (původní cena 250 tis. Kč). Kontakt: lsgynekolog@email.cz
Koupím gynekologickou praxi. Karlovy Vary a okolí. Kontakt: 734 393 297, rock-er-ssimo@email.cz
Koupím vyřazený gastroskop se zdrojem světla, insuflací
vzduchu a oplachem. Kontakt: ovltava@seznam.cz
Prosím o nabídku zdravotnického lehátka do lékařské ordinace (délka 2 m, výška 60 cm). Praha a okolí. Děkuji. Kontakt:
723 941 228

TEMPUS MEDICORUM

/ LEDEN 2019

SERVIS
Prodám nové redukční ventily na medicinální tlakové láhve O2
a N2O s rychlospojkou. Kontakt: 606 417 146
Prodám nepoužité originální čínské akupunkturní sety a používanou učebnici: Akupunktura v teorii a praxi od MUDr. R.
Růžičky. Cena dohodou. Kontakt: 606 417 146
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé na Poliklinice Barrandov, Praha 5, s 25letou tradicí, velkým
potenciálem růstu, praxe provozovaná jako s. r. o. má smlouvy
s ZP 111, 201, 205, 207, 211. Kontakt: 777 846 000, 776 000 226,
medicaldoctor@email.cz
Prodám zavedenou, dobře vybavenou kožní ambulanci ve
Vrchlabí. Též možnost ubytování. Kontakt: 775 050 605
Přenecháme interní ambulanci v Pardubicích Germed,
s. r. o., vhodnému zájemci se specializací interna. V případě
zájmu, prosím, volejte na tel. 739 681 648. Děkujeme
Mladý PL koupí ordinaci všeobecného praktického lékařství pro dospělé v Praze 1, 2, 3, 7 nebo 8. Kontakt:
721 219 833. Za nabídky předem děkuji
Oční ambulanci a Oční optiku v Krnově s personálním vybavením nebo bez něj prodám. Kontakt: 731 263 304
Prodám počítač HP, obsahující kompletní verzi E-receptu
a další od CGM Amicus. Podrobněji po telefonu. Kontakt:
607 876 523
Prodám zavedenou ortopedickou ordinaci v centru Opavy.
Kontakt: 553 622 338
Přenecháme soukromou psychiatrickou ambulanci (s. r. o.)
v Pardubicích vážnému zájemci. Pro bližší informace, prosím,
volejte na tel. 739 681 648. Děkujeme
Přenecháme nestátní zdravotní zařízení psychiatrie v Pardubicích. V případě zájmu, prosím, volejte 739 681 648
Koupím funkční Boso ABI. Děkuji za nabídky. Kontakt:
praktik.ordinace@seznam.cz
Prodáme vynikající ultrazvukový přístroj Aloka SSD 5000,
barevný doppler, lineární a abdominální sonda ve výborném
stavu, tiskárna, vše plně funkční, velmi zachovalý, pravidelný
servis. Cena dohodou. Kontakt: 602 833 161
Koupím odběrové křeslo do ordinace praktického lékaře.
Kontakt: 603 147 779
Prodám zánovní nevyužitý laminární box Faster LS 90
a třepačku Biosan ES 20. Cena dohodou. Kontakt:
602 833 161
Prodám nepoužitý, „nový“ sonograf Toshiba Viamo, 3 sondy
pro břišní, cévní atd. vyš. R. v. 2016. Vše nepoužité, v krabicích,
stojan, tiskárna, port. Cena k jednání 199 tis. Kč. Pův. cena přes
mil. Kontakt: roman.horny@volny.cz
Prodám dermatologickou praxi v jižních Čechách. Kontakt:
721 267 167
Prodám svoji dětskou ambulanci v Řevnicích. Generační
výměna. Ambulance je součástí dalších odborností. Nejsme řetězec. Možnost bydlení v Řevnicích. Ihned. Kontakt:
603 233 873

KŘÍŽOVKA O CENY

PRONÁJEM

Neurologie je neodtažitější odvětví medicíny. Ten, kdo jí chce holdovat, aby měl mozek schopný hrát simultánku
na třech šachovnicích a ... (dokončení citátu, jehož autorem je Richard Gordon, najdete v tajence).
VODOROVNĚ: A. Plemeno; planeta; přivádět. – B. Slovan; vyléčit; výše než. – C. Proudy; šachty; druh papouška
nestora; žlab na okraji střechy. – D. Citoslovce porozumění; podzemní místnost; panování; tvoje (ženský rod). –
E. Lok; americký papoušek; 1. díl tajenky; hlavní město Itálie; polní plošná míra. – F. Anglické délkové míry;
rezivění; hluk. – G. Léta; slovensky „pode“; v esperantu „rosa“; součásti obleků. – H. Středové čáry; lák; měkký
kov; vrcholný. – I. Ustáliti se. – J. Druh gibbona; tažná rybářská síť; patřící biblické pramáti lidstva; chuchvalec. –
K. Oznámit; polynéský opojný nápoj; obvazové materiály; vladař. – L. Plivník (lidově); skrývaný; váti. – M. Čtvrt
tuctu; počet procent celku; rovněž; zpěvný pták; populární píseň. – N. Jméno pěvce Žídka; maďarské víno; vůně;
údajně. – O. Sedmá velmoc; opuštěni; citoslovce pochybností; luštěnina. – P. Pozice na židli; 4. díl tajenky; jeden
(v počítání při povelu). – Q. Minulého roku; pokladny; oblak.
SVISLE: 1. 2. díl tajenky. – 2. Kout; asijský stát; zvlněný pramen vlasů; cvik na hrazdě. – 3. Část paže; údery
rohy; rozrývati pluhem; lichokopytník. – 4. Starořímské mince; soupravy; citoslovce pochopení; zkouška; který
člověk. – 5. Bečka; ledovce; řemen u kalhot; slovensky „kdo“; iniciály básníka Neumanna. – 6. Vodní kapradina;
cirkulovat; pytláci chytající zvěř do smyček. – 7. Nevýrazně; plasticky vytvářet podobu; Američan (slangově). –
8. Plošné míry; pružina; způsob nazírání; citoslovce nářku; ves u Komárna. – 9. Korýš; předloha; předložka;
žemlovka; část obličeje. – 10. Biceps; separované; hroby. – 11. Evangelický duchovní; esovitě prohnutý; rychle. –
12. Řecké písmeno; část; ofouknutí; kouř; žlutohnědé barvivo. – 13. Vzorec oxidu cínatého; jedno ze jmen Komenského; jméno spisovatele Pavla; součásti automobilu; zábava. – 14. Ohleduplnost; italský houslařský rod; kolo;
primitivní zbraň. – 15. Zástup lidí; velký ořech; nadávati; charakter. – 16. 3. díl tajenky.
Pomůcka: Iža, nnn, roso, šetek.

SLUŽBY

Nastavíme Vaši ordinaci tak, že se nebudete obávat kontrol
SÚKL, hygieny protiepi, hygieny práce, bezpečnosti práce,
požární ochrany, odboru zdravotnictví, Úřadu pro ochranu
osobních údajů a dalších. Máme nové řešení, kdy Vaše ambulance pojede přesně podle legislativy. Všechny dotazy zodpovíme na tel. 775 192 462, info@admedica.cz
Elis a Elis, s. r. o., nabízí: ocenění praxí všech odborností.
Transformace na s. r. o. Kontakt: 602 437 166, poradce@
mybox.cz

RŮZNÉ

Lékařka hledá ke koupi byt v Praze, 3+kk nebo 4+kk, s terasou,
v OV, cihla, ve vyšších patrech, vhodné pro rodinu s dětmi.
Kontakt: 733 786 071. Za nabídky předem děkuji.
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V tajence křížovky
v Tempus medicorum
12/2018 se skrýval citát
z díla Madeleine Riﬀaudové U nás na klinice: I za
nejgeniálněji zkonstruovanými přístroji musí
bdít lékař, člověk. On
musí poznat okamžitě
různé reakce těla v bezvědomí a mít v ruce okamžitý protitah. Nestačí
zapnout mašiny, i ty musíš mít pořád zapnuto.

Knihu Ivana Kandla
Bradla v šuplíku vyhrává deset vylosovaných
luštitelů: Ivan Čepička, Chomutov; Vlasta Hlaváčková, Seč;
Alena Hoznauerová,
Jirny; S. Jakoubková,
Osice; Jiří Kokotek
st., Pardubice; Martina
Pagáčová, Lukov; Jaromír Pavka, Olomouc;
Natálie Prokšanová,
Praha 5; Jan Večerek,

Vratimov; Petr Zápařka, Ostrava.
Na správné řešení
tajenky z čísla 1/2019
čekáme na adrese recepce@clkcr.cz do 30.
ledna 2019.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do
slosování o ceny mohou
být zařazeni pouze lékaři
registrovaní v České lékařské komoře.

Inzerce ▼

Pronajmu ordinace ve vlastní nemovitosti, Praha 5, prestižní
lokalita, parkování a vysokorychlostní internet, veškeré podmínky dohodou (nájemné, termín atd.), detaily ústně, (vhodné prostory i např. pro fyzioterapii, psychology aj.). Kontakt:
604 443 300
Nabízíme k pronájmu ordinaci v nové poliklinice u Anděla. V poliklinice již ordinace PL, cévní chirurgie, plastická
chirurgie. Možnost i pronájmu operačního sálu. Více na
www.coolclinic.cz
Pronajmeme nadstandardně zařízené ordinace v centru
Prahy s navázanou klientelou, registrované pro obory psychiatrie, ortopedie, fyzioterapie (součástí je i malá tělocvična
pro funkční cvičení). V případě zájmu volejte na 604 220 920
Pronajmu ordinaci 25 m2 + zázemí v nově zrekonstruovaných
prostorách, Praha 4, přímo u stanice metra, v přízemí, bezbariérový přístup. Pronájem možný i na jednotlivé dny. Kontakt:
775 641 995
Pronajmeme sam. jednotku: 2 ordinace + čekárna, šatna, WC
pro invalid., WC personál, celkem 65 m2, bezbariérový přístup
– přízemí, Ústí nad Labem, Masarykova ul. 814, proti lékárně
Bukov. Samostatný vodoměr, plynoměr, elektroměr. Kontakt:
ds.bukov@centrum.cz
Pronajmu prostory lékařské ordinace v budově polikliniky,
Praha 4, ke sdílení, přímo u metra – velká frekvence, vhodné pro psychologa/psychiatra/konzultace. Jen dlouhodobá spolupráce. Provoz možný v prac. dny od 13.30 do cca
20 hod. Info: 724 046 935
Atestovaný lékař v oboru dermatologie hledá v Praze na jeden den v týdnu (pokud možno v pátek) pronájem ordinace
k provádění estetických výkonů. Preferuji prostor s možností
využití operačního sálku. Kontakt: 777 299 699, jamarti18@
gmail.com
Nabízíme k pronájmu prostory 81,22 m2 v přízemí Nuselské
polikliniky, Táborská 325/57, Praha 4. Prostory jsou vhodné
k obchodní činnosti a nachází se u hlavního vchodu do velkého zdravotnického zařízení, kde projde min. 1500 lidí denně.
Prostory k nahlédnutí po domluvě na tel. 234 091 140, Lenka
Pilsová/správa budovy
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Haló, sestři!

Je tady někdo doktor?!
Do nového, moderního odběrného místa Amber Plasma
v Chomutově a v Teplicích hledáme zdravotní sestry a doktora.
Nabízíme konkurenční platové podmínky a bezkonkurenční stabilitu a prostředí.
Prosím volejte 720 269 926
nebo pište na info@amberplasma.com

Dárcovské centrum krevní plasmy
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