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Lékaři a další boháči
Nástupní plat budování kapitalismu naše kupní síla doma
lékaře po šesti le- dosahuje pouhých 40 % kupní síly Němců
tech vysokoškolské- v Německu. A chce-li si český vysokoškolák
ho studia byl v ne- připadat jako chudák, stačí vyrazit třeba na
mocnicích, pro které kole kilometr za hranice. Z propastných rozplatí státní tarifní dílů mezi platy u nás a u našich sousedů těží
tabulky, s velkou zahraniční investoři a úzká skupinka skutečslávou zvýšen od ných boháčů, se kterými si to však ani ČSSD,
ledna na 27 110 Kč. kdysi možná „strana pracujících“, nechce
To ovšem platí pou- rozházet. Proto bezmocně přihlíží tomu, jak
ze v případě, že se nastupující kolegyně či stovky miliard od nás každoročně plynou do
stále vzácnější kolega nestanou obětí podvo- zahraničí k vlastníkům „našich“ bank a továdu s tzv. doktorandským studiem. Ve většině ren nebo jak odplouvají do daňových rájů.
Skutečných boháčů se bojí, a tak ekononemocnic, které byly na akciové společnosti
transformovány mimo jiné také proto, aby mičtí „experti“ z Lidového domu za bohátarifní tabulky respektovat nemusely, mají če, které je třeba oškubat, označili zaměstlékaři v souladu s nařízením vlády zaručenu nance s hrubým příjmem nad 50 000 Kč
při úvazku 1,0 mzdu 19 900 Kč.
měsíčně. Bohatství je samozřejmě pojem
Nemocnice trpí tu větším, tam přímo ka- relativní a záleží na tom, s kým se chcete
tastrofálním nedostatkem zdravotnického porovnávat. Pro člověka pracujícího za mipersonálu a fungují pouze díky soustavnému nimální mzdu 11 000 Kč by byl jistě pětináa vědomému obcházení či přímo porušování sobný příjem bohatstvím. Kvalifikovaného
platných zákonů. Personální
vysokoškoláka, tedy lékaře
devastace nemocnic dosáhla Útok na vzdělané či inženýra, však 1800 eur již
takového stupně, že některá oda pracovité lidi v naší zemi udrží jen stěží.
dělení jsou pro pacienty nebezPříjem, který někteří popečná. Ministerstvo zdravotnictví hazarduje litici označují za hranici bohatství, tedy
se zdravím pacientů a ve vzácné shodě s kraji oněch zmiňovaných 50 000 Kč hrubého
dělá vše pro to, aby zabránilo lékařské komoře platu za měsíc, je přitom nižší než minimálpersonální vybavení nemocnic zkontrolovat. ní mzda v Lucembursku stanovená v roce
Zákoník práce zůstal ve zdravotnictví cárem 2015 jako na ekvivalent částky 53 300 Kč.
papíru, což vládnoucí politiky také vůbec ne- S hrubým příjmem padesát tisíc si však jako
zajímá. Zatímco průměrná pracovní doba chudák můžete připadat i v Německu, kde od
v ČR činí zhruba 180 hodin měsíčně, lékař ledna 2015 zavedli minimální mzdu na úrovni
nucený sloužit obrovské množství služeb si 40 800 Kč, nebo v Británii, kde již o rok dříve
ve fakultní nemocnici v průměru za 250 hodin odpovídala minimální mzda částce 42 000 Kč.
práce vydělá 66 500 Kč a jeho kolega v okresní
Nevím, co svým plánem ČSSD sleduje,
nemocnici bere za stejnou dřinu 60 600 Kč, a jako nestraníkovi by mi to mohlo být v podtedy o deset procent méně. Proč?
statě jedno. Jako prezident lékařské komory
ČSSD slibuje, že zvýší daňovou progre- však nemohu k podobným útokům na vzdělasi a přinutí desetinu nejvíce vydělávajících né a pracovité lidi mlčet. Vždyť co si asi můzaměstnanců, tedy vysokoškoláků, aby se žeme myslet o politicích, kteří s obrovským
o své peníze rozdělili s devadesátiprocentní humbukem jednou rukou platy zdravotníkům
většinou ostatních pracujících. Samozřejmě zvyšují, aby jim vzápětí druhou rukou peníze
se jedná o ubohý předvolební populismus, zase sebrali. Pokud je rafinovaně skrytým
který miliardář Babiš stejně okamžitě pře- cílem tohoto plánu vyhnat další lékaře z nebil trumfovým esem v podobě slibu, že on mocnic a dosáhnout tak redukce jejich sítě,
zruší Senát, zredukuje sněmovnu, republiku nebo přimět doktory, aby konečně přestali
bude řídit jako svoji firmu a díky EET sníží sloužit nad limit zákoníku práce, když jim
daně všem. Politici zkrátka s oblibou vyhla- výdělek za služby stejně vezme erár, pak to
šují válku neexistujícím problémům, tedy může vyjít. Pokud si však sociální demokraté
v tomto případě v jedné z nejsolidárnějších myslí, že svým plánem přivábí voliče, pak se
společností údajně přílišným rozdílům v pří- však také mohou přepočítat. Lidé, jejichž
jmech za práci nekvalifikovanou a práci vy- jednání v první řadě určuje závist, ti přece
soce odbornou a náročnou, jen aby nemuseli volí a budou volit komunisty.
řešit skutečný problém, že i po čtvrt století
Milan Kubek
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ZÁKON O VZDĚLÁVÁNÍ

Změny v postgraduálním
vzdělávání lékařů

Poslanecká sněmovna odmítla 31. 1. 2017 senátní veto a schválila návrh novely zákona
č. 95/2004 Sb. Novelu zákona podepsal i prezident republiky, takže pokud bude zveřejněna
ve Sbírce zákonů během měsíce března, začne platit od 1. července 2017.

Co nového novela zákona č. 95/2004 Sb.
přináší?
Zaměřím se pouze na změny oproti dosavadnímu znění, aniž bych tyto změny blíže
hodnotil. Následující měsíce ukážou, zda se
novela v praxi osvědčí a zda opravdu přináší změny, po nichž mladí lékaři tolik volali.
Tedy zda zákonodárce opravdu vnímal návrhy
kompetentních orgánů a institucí, anebo se
jen zaměřil v rámci legislativního lobbingu na
silné zájmové skupiny, jimž na osudu postgraduálního vzdělávání vyjma vlastních ambicí
a osobních zájmů až tolik nezáleží.
Nově je v zákoně definován odborný dozor
a odborný dohled nad lékařem v průběhu jeho
předatestační přípravy.

Odborný dozor a odborný dohled

Výkonem povolání lékaře pod odborným
dozorem se rozumí výkon činností lékaře
s odbornou způsobilostí před získáním certifikátu o absolvování základního kmene.
Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost
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lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15 minut. Tento lékař musí být
v pracovněprávním vztahu k poskytovateli
zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí být sám poskytovatelem
zdravotních služeb.
Výkonem povolání lékaře pod odborným
dohledem se rozumí výkon činností lékaře
s odbornou způsobilostí po získání certifikátu
o absolvování základního kmene.
Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností
zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává
činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30
minut. Tento lékař musí být v pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí
být poskytovatelem zdravotních služeb
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit výkon odborného dozoru a odborného dohledu.
Bez odborného dozoru může lékař
s odbornou způsobilostí vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem v akreditovaném
zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství a které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Lékař
s odbornou způsobilostí může před získáním certifikátu o absolvování základního
kmene vykonávat další činnosti v rozsahu,
který mu písemně stanoví jeho školitel, a to
pod odborným dohledem.
Bez odborného dohledu může lékař
s odbornou způsobilostí a s certifikátem
o absolvování základního kmene vykonávat:
a) činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním
v základním kmeni a které jsou stanoveny
prováděcím právním předpisem,
b) revizní činnost podle zákona upravujícího
veřejné zdravotní pojištění,

c) další činnosti v rozsahu, který mu písemně
stanoví jeho školitel.
Novela rozšiřuje počet subjektů oprávněných přezkoumávat zdravotní způsobilost zdravotnického pracovníka. V případě
důvodného podezření, že došlo ke změně
zdravotního stavu zdravotnického pracovníka, může být zdravotnický pracovník
vyzván k přezkoumání zdravotní způsobilosti
nejen správním úřadem, který vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo
zaměstnavatelem, ale nově i Ministerstvem
zdravotnictví nebo příslušnou komorou.
Lékařský posudek nesmí být vydán osobou
blízkou a v případě všeobecných praktických
lékařů ani osobou, která je jejich zaměstnavatelem.
Byl rozšířen výčet činností, které jsou
součástí výkonu povolání lékaře, o paliativní
péči a revizní činnost.
Specializační obory specializačního
vzdělávání lékaře, označení odbornosti,
základní kmeny pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání a minimální délka
specializačního vzdělávání jsou uvedeny
v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Specializační vzdělání

Probíhá jako celodenní průprava
v akreditovaných zařízeních v rozsahu
odpovídajícím stanovené týdenní době (tj.
40 hodin) a je odměňována. Pokud probíhá
jako průprava rozvolněná, při nižším rozsahu, než je stanovená pracovní doba, nesmí její celková délka, úroveň a kvalita být
nižší než při celodenní průpravě. U rozvolněné přípravy nesmí být úvazek nižší než
0,5, v případě mateřské nebo rodičovské
dovolené nižší než 0,20. Do specializačního vzdělávání lékaře se nezapočítává doba
výkonu zdravotnického povolání přesahující
stanovenou týdenní pracovní dobu.
Ministr zdravotnictví může na základě
písemné žádosti účastníka specializačního

3

TEMPUS

vzdělávání udělit výjimku a rozhodnout
o započtení odborné praxe probíhající
na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v případě, že toto
pracoviště splňovalo všechny podmínky pro
udělení akreditace v souladu se vzdělávacím
programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období,
kdy v něm účastník specializačního vzdělávání odbornou praxi uskutečňoval.
Specializační vzdělávání se uskutečňuje
v základním pracovněprávním vztahu nebo
ve služebním poměru.
Doba výkonu zdravotnického povolání
v průběhu studia v doktorském studijním programu nebo jeho části se započte
do specializačního vzdělávání lékaře pouze
v případě, že souběžná doba výkonu povolání lékaře v pracovněprávním vztahu
k poskytovateli zdravotních služeb dosahovala alespoň poloviny stanovené týdenní
pracovní doby.
Do specializačního vzdělávání se započítá odborná praxe, popřípadě její část,
absolvovaná:
a) v jiném oboru specializace nebo v jiném
základním kmeni, pokud odpovídá její
obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu
programu nebo pokud odpovídá její obsah
a rozsah obsahu vzdělávání v základním
kmeni stanoveném prováděcím právním
předpisem. O započtení odborné praxe
rozhodne pověřená organizace; o odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje
ministerstvo;
b) v cizině, pokud odpovídá její obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu
a vysoká škola nebo osoba, která je podle
právních předpisů daného státu oprávněna
poskytovat zdravotní služby, potvrzující praxi na svém pracovišti, zabezpečuje
specializační vzdělávání lékařů v příslušném oboru v souladu s právními předpisy
daného státu; o započtení rozhodne ministerstvo.
Pokud z důvodu mateřské dovolené
nebo rodičovské dovolené přerušil lékař
výkon lékařského povolání, přičemž je současně zařazen do specializačního vzdělávání
v oboru pediatrie, započte se mu na jeho
žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou
přerušil specializační vzdělávání, trvala-li
mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě v součtu alespoň
6 měsíců. Do doby odborné praxe lze takto
započítat celkem nejvýše 6 měsíců.
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Účast na vzdělávání v prvním základním kmeni a v prvním specializačním
oboru, do kterého je účastník specializačního
vzdělávání zařazen podle tohoto zákona, se
považuje za zvyšování kvalifikace podle zákoníku práce. Doposud bylo specializační vzdělávání považováno za prohlubování kvalifikace,
což bylo pro lékaře přijatelnější postavení stran
následné úhrady nákladů. Jiné vzdělávání
než v prvním základním kmeni a v prvním
specializačním oboru, do kterého je účastník specializačního vzdělávání zařazen podle
tohoto zákona, se považuje za prohlubování
kvalifikace podle zákoníku práce.
Lékař může být souběžně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, pokud
mají shodný kmen. Nemůže být souběžně
zařazen ve specializačním oboru a nástavbovém oboru.
Základní kmeny:
a) anesteziologický,
b) dermatovenerologický,
c) gynekologicko-porodnický,
d) hygienicko-epidemiologický,
e) chirurgický,
f ) interní,
g) kardiochirurgický,
h) maxilofaciálněchirurgický,
i) neurochirurgický,
j) neurologický,
k) oftalmologický,
l) ortopedický,
m) otorinolaryngologický,
n) patologický,
o) pediatrický,
p) psychiatrický,
q) radiologický,
r) urologický a
s) všeobecné praktické lékařství
Délka vzdělávání v základním kmeni
je 30 měsíců a je ukončeno zkouškou.

Zkouška po ukončeném vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném základním
kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve
však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.
Prováděcí právní předpis stanoví obsah
vzdělávání v základních kmenech, požadavky
na technické a věcné vybavení a personální
zabezpečení pracoviště, které jsou podmínkou pro získání akreditace, požadavky na
teoretické znalosti a praktické dovednosti,
rozsah a obsah studijních povinností.
Pokud lékař se specializovanou způsobilostí přerušil výkon povolání lékaře na dobu,
která za posledních 7 let činila v celkovém
součtu více než 6 let, je povinen se bezodkladně po skončení přerušení výkonu
povolání doškolit v rozsahu nejméně 60
pracovních dnů na pracovišti poskytovatele
zdravotních služeb, poskytujícího zdravotní
služby v oboru, pro který získal specializovanou způsobilost. Doškolení probíhá pod
vedením lékaře s příslušnou specializovanou
způsobilostí, jenž provede záznam o průběhu
a ukončení doškolení do průkazu odbornosti;
pokud lékař nemá tento průkaz, vydá o průběhu a ukončení doškolení potvrzení. V případě,
že lékař získal specializovanou způsobilost
ve více oborech, doškolení probíhá pouze
v jednom z nich. V nástavbových oborech se
doškolení neprovádí. Doškolení probíhá
jako celodenní průprava v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době.
Doškolení může probíhat i jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu než
stanovená týdenní pracovní doba, přitom
její rozsah nesmí být nižší, než je polovina
stanovené týdenní pracovní doby.
Za přerušení výkonu povolání lékaře
se považuje i výkon povolání lékaře v rozsahu nižším, než je jedna pětina stanovené
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týdenní pracovní doby souhrnně ze všech
základních pracovněprávních vztahů, kde
je druhem vykonávané práce povolání lékaře.
Do doškolení lékaře se nezapočítává
doba výkonu zdravotnického povolání přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu.
Pracovní docházka musí být během školení dokumentována.

Akreditace

Akreditaci lze udělit pro:
– základní kmen (žádost neposuzuje akreditační komise),
– vlastní specializovaný výcvik,
– část specializačního vzdělávání uskutečňovanou v rámci poskytování specializované
ambulantní péče,
– obor specializačního vzdělávání,
– doplňující odbornou praxi,
– nástavbový obor,
– teoretickou část vzdělávacího oboru (pouze
pověřená organizace),
– funkční kurz,
– zajištění odborné praxe v rámci praktické
části aprobační zkoušky.
Žádost o prodloužení akreditace musí být
doručena nejpozději 120 dní před vypršením
její platnosti. Pokud ministerstvo nerozhodne
do dne, kdy platnost akreditace končí, její
platnost se prodlužuje do nabytí právní moci
nového rozhodnutí.

Akreditační komise

Členy akreditační komise jmenuje ministr tak, že 1/3 členů tvoří zástupci navržení Českou lékařskou komorou, 1/3 zástupci
navržení lékařskými fakultami a 1/3 zástupci
navržení ministerstvem, kteří jsou vybráni
z návrhů odborné společnosti (u oboru posudkové lékařství též z návrhu Ministerstva práce
a sociálních věcí a České správy sociálního
zabezpečení).
Novela odstranila původní znění, které
znemožňovalo být členem akreditační komise
více než dvě po sobě následující období.
Akreditační komise mimo jiné připravují
podklady pro stanovení obsahu vzdělávacích
programů jednotlivých oborů specializačního vzdělávání, nástavbových oborů a obsah
vzdělávání v základním kmeni, dále připravují
podklady pro stanovení činností, které lékaři
vykonávají na základě úspěšného absolvování
základního kmene.

2 zástupci navržení odbornou společností,
2 zástupci navržení ČLK a 2 zástupci navržení
lékařskými fakultami.
Vzdělávací rady projednávají jednotnou
strukturu a srovnatelnost vzdělávacích programů jednotlivých oborů specializačního
vzdělávání a nástavbových oborů. Předkládají
návrhy obsahu vzdělávacích programů jednotlivých oborů specializačního vzdělávání
a nástavbových oborů ke schválení ministrovi
zdravotnictví. Doporučují ministrovi zdravotnictví vznik nebo zánik oborů specializačního
vzdělávání, nástavbových oborů nebo funkčních kurzů. Předkládají ministrovi zdravotnictví doporučení k řešení odborných sporů
mezi jednotlivými akreditačními komisemi.

Garant oboru, školitel

Akreditované zařízení, které poskytuje
lůžkovou péči, jmenuje pro každý akreditovaný obor garanta oboru.
Garant oboru přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele. Školitelem může být pouze zdravotnický
pracovník se specializovanou způsobilostí
a s minimálně tříletou odbornou praxí po
získání specializované způsobilosti v oboru,
ve kterém provádí činnost školitele, nebo
se zvláštní specializovanou způsobilostí
a s minimálně roční praxí po získání zvláštní
specializované způsobilosti v oboru, v němž
provádí činnost školitele. (V případě nového
specializačního oboru, pro který není dostatek
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, může být školitelem lékař
po předchozím kladném vyjádření akreditační
komise. Pokud má akreditované zařízení pouze

jednoho školitele, je tento školitel současně
garantem oboru a musí splňovat podmínky
určené pro garanta oboru – pět let praxe po
získání specializované způsobilosti, nebo dva
roky praxe po získání zvláštní specializované
způsobilosti.)
Školitel zejména dohlíží na odbornou
stránku výkonu zdravotnického povolání, průběžně prověřuje teoretické znalosti
a praktické dovednosti účastníka specializačního vzdělávání a zajišťuje kontinuální
odborný dozor a odborný dohled nad účastníky specializačního vzdělávání, kteří mu
byli přiděleni.
Jeden školitel může vykonávat odborný dozor nad nejvýše 2 lékaři ve specializační přípravě nebo odborný dohled nad
nejvýše 3 lékaři ve specializační přípravě.
Jeden školitel může vykonávat současně odborný dozor a odborný dohled nad
nejvýše 3 lékaři ve specializační přípravě.

Atestační zkouška

Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační
komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační
zkoušky.
Ministr zdravotnictví vždy jmenuje členem oborové atestační komise minimálně jednu osobu, která je současně členem
příslušné akreditační komise. Ministerstvo
vždy do 1. prosince zveřejní na svých internetových stránkách seznam jmenovaných
členů atestačních komisí pro následující kalendářní rok.

Foto Shutterstock.com

Vzdělávací rady

Zákon nově konstituuje jako poradní orgán ministerstva vzdělávací radu lékařů. Jeho
členy jsou 3 zástupci navržení ministerstvem,
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Ministerstvo vždy do 31. prosince zveřejní
na svých internetových stránkách termíny
atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.
Atestační zkoušky, nejde-li o atestační zkoušku pro obor všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékárenství, se
účastní školitel uchazeče; neúčastní-li se
atestační zkoušky školitel uchazeče, účastní
se jí garant oboru nebo garantem oboru
určený jiný lékař se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, z nějž je atestační
zkouška vykonávána. Tento lékař musí být
v základním pracovněprávním vztahu k akreditovanému zařízení, ve kterém probíhalo
specializační vzdělávání uchazeče, nebo ve
služebním poměru.

Financování specializačního
vzdělávání

O dotaci na rezidenční místo může akreditované zařízení požádat, pokud účastník
specializačního vzdělávání zahájí specializační vzdělávání v tomto akreditovaném zařízení a současně má akreditované zařízení
s účastníkem specializačního vzdělávání uzavřenu pracovní smlouvu v rozsahu minimálně
poloviny stanovené týdenní pracovní doby
a minimálně na dobu délky základního kmene. Doposud byla povinnost mít uzavřenu
pracovní smlouvu po dobu specializačního
vzdělávání stanovenou vzdělávacím programem v příslušném oboru.

Nástavbové obory

Vzdělávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní průprava v zařízeních
akreditovaných podle tohoto zákona v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní
době a je odměňováno.
Do vzdělávání v nástavbovém oboru
ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, započte část již dříve absolvovaného specializačního vzdělávání, vzdělávání
v jiném nástavbovém oboru nebo praxi v cizině, pokud odpovídá vzdělávacímu programu příslušného nástavbového oboru. Započte se pouze vzdělání, které bylo absolvováno v období předcházejících 10 let,
a to ke dni doručení žádosti o započtení. Do
vzdělávání v nástavbovém oboru se studentům a absolventům doktorského studijního
programu započítá doba výkonu zdravotnického povolání v průběhu studia
v doktorském studijním programu. Absolvováním vzdělávání v nástavbovém oboru
získává lékař zvláštní specializovanou
způsobilost.

6

Funkční kurzy

Absolvováním funkčního kurzu nelze získat odbornou, specializovanou nebo zvláštní
specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře.
Návrh na vznik funkčního kurzu podává
akreditované zařízení ministerstvu, žádost
projedná akreditační komise a vzdělávací rada.
Ministerstvo rozhodne o zařazení funkčního
kurzu do seznamu funkčních kurzů.
Rozsah funkčního kurzu je minimálně
1 měsíc a maximálně 6 měsíců. Vzdělávání
může probíhat i jako rozvolněná příprava.
Vzdělávací programy schvaluje ministerstvo a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, při tvorbě vzdělávacích
programů spolupracuje s univerzitami a Českou lékařskou komorou.
Do vzdělávání ve funkčním kurzu pověřená organizace započte část již dříve
absolvovaného specializačního vzdělávání,
vzdělávání v nástavbovém oboru nebo v jiném
funkčním kurzu, pokud odpovídá vzdělávacímu programu příslušného funkčního kurzu
(z posledních 5 let). Doktorské studium se
nezapočítává.
Žádost o zařazení do funkčního kurzu podává zdravotnický pracovník pověřené
organizaci.
Funkční kurz se ukončuje závěrečnou
zkouškou před komisí zřizovanou ministerstvem.

Zahraniční lékaři

Ministerstvo může bez uznání způsobilosti, na základě žádosti a po prokázání
zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti
vydat rozhodnutí o povolení k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, na území
České republiky pod přímým odborným
vedením lékaře se specializovanou způsobilostí na dobu určitou s vymezením činností, které lze na základě tohoto rozhodnutí
vykonávat, pokud je žadatel pozván do České
republiky akreditovaným zařízením v příslušném oboru k provedení jednorázového
výkonu. Ministerstvo oznámí České lékařské
komoře jméno osoby, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického
povolání.
Ministerstvo může bez uznání způsobilosti, na základě žádosti a po prokázání
zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti
vydat rozhodnutí o povolení k výkonu
odborné praxe lékaře za účelem nabývání
odborných nebo praktických zkušeností
na dobu určitou pod přímým odborným
vedením lékaře, pokud je žadatel pozván

do České republiky právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku
škol a školských zařízení, vysokou školou,
výzkumnou institucí nebo akreditovaným
zařízením, a to:
– k výkonu odborné praxe trvající déle než
3 měsíce, maximálně však 1 rok, nebo
– k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce.
Ministerstvo vydá bez uznání způsobilosti po prokázání zdravotní způsobilosti,
bezúhonnosti a po složení písemné části
aprobační zkoušky podle právního předpisu upravujícího zkušební řád pro aprobační
zkoušky lékaře rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře na dobu určitou
pod přímým odborným vedením lékaře,
pokud žadatel hodlá absolvovat odbornou
praxi v rámci praktické části aprobační
zkoušky. Toto rozhodnutí ministerstvo vydá
na dobu trvání praktické části aprobační
zkoušky podle právního předpisu upravujícího zkušební řád pro aprobační zkoušky.
K žádosti o povolení k výkonu odborné
praxe je žadatel povinen doložit nostrifikaci. Povolení výkonu odborné praxe je
možné vydat v celkovém součtu nejvíce na
dobu 2 let.
Lékař vykonávající přímé odborné vedení musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je zdravotnické povolání lékaře nebo odborná praxe vykonávána.
Lékař vykonávající přímé odborné vedení
může toto přímé odborné vedení vykonávat
nejvýše nad jedním zdravotnickým pracovníkem, kterému bylo vydáno rozhodnutí
o povolení k výkonu zdravotnického povolání
lékaře nebo rozhodnutí o povolení k výkonu
odborné praxe lékaře, a nemůže být současně školitelem. Lékaře oprávněného k výkonu
přímého odborného vedení v akreditovaném
zařízení určí garant oboru. Lékař vykonávající přímé odborné vedení musí splňovat
podmínku minimálně tříleté odborné praxe
po získání specializované způsobilosti.
Navzdory snahám České lékařské komory, která s konečným zněním novely nesouhlasila, když i Senát ČR vyslovil argumentaci
ČLK podporu tím, že novelu odmítl, byla novela opětovně přijata poslanci a podepsána
prezidentem.
Tímto bych chtěl poděkovat především
senátorům, kteří vidí stejně jako ČLK v novele
promarněnou šanci na zlepšení postgraduálního vzdělávání lékařů.
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.,
viceprezident ČLK
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Příloha č. 1 k zákonu č. 95/2004 Sb.

Specializační obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
LÉKAŘI

Specializační obor

Základní kmen

Označení odbornosti

alergologie a klinická imunologie

interní nebo pediatrický

alergolog a klinický imunolog

4,5

anesteziologie a intenzivní medicína

anesteziologický

anesteziolog

4,5

cévní chirurgie

chirurgický

cévní chirurg

5

dětská a dorostová psychiatrie

psychiatrický nebo pediatrický

dětský a dorostový psychiatr

4,5

dětská chirurgie

chirurgický

dětský chirurg

5

dětská neurologie

neurologický nebo pediatrický

dětský neurolog

4,5

dermatovenerologie

dermatovenerologický

dermatovenerolog

4,5

endokrinologie a diabetologie

interní nebo pediatrický

endokrinolog a diabetolog

5

gastroenterologie

interní nebo chirurgický

gastroenterolog

5

geriatrie

interní nebo všeobecné praktické lékařství

geriatr

4

gynekologie a porodnictví

gynekologicko-porodnický

gynekolog a porodník

4,5

hematologie a transfuzní lékařství

interní nebo pediatrický

hematolog a transfuziolog

4,5

hygiena a epidemiologie

hygienicko-epidemiologický

hygienik a epidemiolog

4

chirurgie

chirurgický

chirurg

5

infekční lékařství

interní nebo pediatrický

infekcionista

4

kardiochirurgie

kardiochirurgický

kardiochirurg

6

kardiologie

interní

kardiolog

5

klinická biochemie

interní nebo pediatrický

klinický biochemik

4,5

klinická onkologie

interní

klinický onkolog

5

radiační onkologie

interní

radiační onkolog

5

lékařská genetika

interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický

lékařský genetik

4

lékařská mikrobiologie

interní nebo pediatrický

lékařský mikrobiolog

4,5

maxilofaciální chirurgie

maxilofaciálně chirurgický

maxilofaciální chirurg

5

nefrologie

interní

nefrolog

5

neurochirurgie

neurochirurgický

neurochirurg

6

neurologie

neurologický

neurolog

4,5

nukleární medicína

interní nebo radiologický

lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně

4

oftalmologie

oftalmologický

oftalmolog

4,5

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

ortopedický

ortoped

5

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

otorinolaryngologický

otorinolaryngolog

4,5

patologie

patologický

patolog

4,5

pediatrie

pediatrický

pediatr

4,5

plastická chirurgie

chirurgický

plastický chirurg

5

pneumologie a ftizeologie

interní

pneumolog

4

psychiatrie

psychiatrický

psychiatr

4,5

radiologie a zobrazovací metody

radiologický

radiolog

4,5

rehabilitační a fyzikální medicína

interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický

rehabilitační lékař

4

revmatologie

interní

revmatolog

5

soudní lékařství

patologický

soudní lékař

4,5

urgentní medicína

anesteziologický nebo chirurgický nebo interní nebo
všeobecné praktické lékařství

urgentní lékař

5

urologie

urologický

urolog

5

vnitřní lékařství

interní

internista

5

všeobecné praktické lékařství

interní nebo všeobecné praktické lékařství

praktický lékař

3
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ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Bonifikace za vzdělávání

Stejně jako v předchozím roce uzavřel i pro rok 2017 prezident ČLK MUDr. Milan Kubek dohodu
s ředitelem VZP Ing. Zdeňkem Kabátkem, jejímž obsahem je bonifikace lékařů, kteří jsou držiteli
Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů ČLK, a to v segmentu ambulantních specialistů, ambulantních
gynekologů a praktických lékařů.
Česká lékařská komora poskytla VZP
seznam všech lékařů, kteří jsou k 15. 12.
2016 držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů ČLK (dále jen „Diplom CŽV“).
V případech, kdy nebyl bonifikační dodatek
lékaři nabídnut, bylo možno individuálně
pojišťovnu VZP s žádostí o tento dodatek
kontaktovat, měl-li lékař současně platný
Diplom CŽV.
Obdobnou dohodu, obsahující zvýhodnění členů ČLK v případech, kdy jsou držiteli
Diplomu CŽV, se snažil prezident ČLK uzavřít i s ostatními zdravotními pojišťovnami.
Vyhověno bylo ze strany VoZP a částečně
(v segmentu ambulantních specialistů) ze
strany ČPZP a OZP.
Protože se množí dotazy, zda ČLK zaslala

seznam držitelů Diplomů CŽV i do ostatních
pojišťoven, rozhodli jsme se zveřejnit tuto
vysvětlující informaci.
Jak již bylo výše uvedeno, ČLK zaslala seznam držitelů Diplomu CŽV na základě písemné dohody pouze Všeobecné
zdravotní pojišťovně. Ostatní zdravotní
pojišťovny s ČLK dohodu neuzavřely,
a nevznikl tedy žádný právní závazek
seznam držitelů Diplomu CŽV těmto
pojišťovnám poskytnout.
Zdravotní pojišťovny, které nabízejí
bonifikaci, a to i na základě zmíněného
Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů
ČLK, je třeba individuálně kontaktovat
a doložit splnění podmínek. V těchto případech nebyl seznam držitelů Diplomu

CŽV komorou poskytnut. Způsob a termín
doložení všeho potřebného by měl obsahovat
úhradový dodatek ke smlouvě o poskytování
a úhradě zdravotních služeb.
Pro úplnost, dohoda ČLK s VZP obsahuje závazek, že VZP za rok 2016 nebude
uplatňovat v segmentu ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a praktických lékařů regulace na předepsané léčivé
přípravky a vyžádaná péče bude regulována
na základě principů roku 2015.
Případné dotazy lze zasílat na e-mail:
kancelarclk@clkcr.cz.
Mgr. Daniel Valášek,
právník-specialista,
právní kancelář ČLK,
ředitel kanceláře ČLK Olomouc

Inzerce A171000791
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Jak si vynutit spravedlnost
v úhradách zdravotních služeb

V

otázce nespravedlivých úhrad
zdravotních služeb se navzdory proklamacím ministrů zdravotnictví i vlády v posledních
letech nezměnilo k lepšímu vůbec nic.
Zdravotní pojišťovny platí, a pokud si nevynutíme změnu, tak i nadále budou platit
za stejné výkony jednotlivým zdravotnickým zařízením různě. Lepší ohodnocení lidské práce v Seznamu zdravotních
výkonů Ministerstvo zdravotnictví nepřipravuje. Se zrušením nespravedlivých
regulací v tzv. úhradové vyhlášce a s jejich
nahrazením funkčním revizním systémem zdravotních pojišťoven ministerstvo
nepočítá. Právo svobodně si volit lékaře
a zdravotnické zařízení bude pacientům
upíráno i nadále.

ČLK navrhuje a požaduje

- Přeměnu Seznamu zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami v reálný ceník pokrývající náklady poskytovatelů zdravotních služeb a umožňující tvorbu přiměřeného zisku. Všechny zdravotní pojišťovny
musí všem poskytovatelům zdravotních
služeb (bez ohledu na formu vlastnictví)
platit za identické výkony stejně.
- Pravidelnou valorizaci ceny práce nositelů
výkonů (lékařů), a to o 10 % každý rok.
Plné zohlednění této valorizace v úhradách zdravotních pojišťoven (kapitace,
hodnota bodu…).
- Zrušení nespravedlivých regulací vyplývajících z tzv. úhradových vyhlášek
a jejich nahrazení funkčním revizním
systémem zdravotních pojišťoven. Regulace spotřeby zdravotních služeb na
straně klientů pojišťoven, nikoliv prostřednictvím poskytovatelů zdravotních
služeb.
- Právo pacienta svobodně si volit lékaře
i poskytovatele zdravotních služeb. Pokud
si pacient zvolí poskytovatele, se kterým
jeho pojišťovna nemá smlouvu, neztrácí
nárok na úhradu předepsaných léků, zdravotnických prostředků a ordinovaných
vyšetření.
- Umožnit pacientům připlácet si na zdravotnické prostředky, materiály a metody nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění, a to bez ztráty práva úhrady
ceny materiálu či výkonu standardního.
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Seznam zdravotních výkonů

Prezident ČLK zaslal předsedům odborných společností sdružených v ČLS-JEP upozornění, že u některých výkonů v Seznamu
zdravotních výkonů je kalkulována cena práce
lékaře – nositele výkonu na úrovni L1 (lékař
s odbornou způsobilostí – absolvent) nebo L2
(lékař s certifikátem o absolvování základního
kmene), a nikoliv na úrovni L3 (lékař se specializovanou způsobilostí). Vzhledem k tomu,
že poskytovatel lékařských zdravotních služeb
musí disponovat v dané odbornosti lékařem
se specializovanou způsobilostí (L3), dochází
podle našeho názoru k podhodnocení lidské
práce zahrnuté v kalkulačních listech některých výkonů.
ČLK vyzývá odborné společnosti, aby provedly kontrolu, jak jsou v jejich odbornosti
výkony v Seznamu zdravotních výkonů kalkulovány, a aby zvážily možnost navrhnout
na jednání příslušné pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví úpravu nositelů výkonů ve své odbornosti. ČLK podpoří aktivity
odborných společností směřující k prosazení
řádné ceny práce nositele výkonů.
Dr. Sedláček společně s dr. Musilem jménem ČLK předložili návrh na 10% zvýšení ceny
práce nositelů výkonů a na přesun nositelů
výkonů dosud zahrnutých v režijní sazbě výkonů přímo k jednotlivým výkonům. Jednání
pracovní skupiny plánované na 23. 2. 2017 bylo
zrušeno a přesunuto na 23. 3. 2017.

Úhradová vyhláška

ČLK prosazuje změnu zákona o veřejném
zdravotním pojištění, která by v současnosti
nefunkční Dohodovací řízení (DŘ) nahradila
jednáním poskytovatelů zdravotních služeb,
zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR přímo o textu tzv. úhradové vyhlášky.
Výzvu ČLK neúčastnit se za stávajících
podmínek Dohodovacího řízení s pojišťovnami
podpořilo v loňském roce pouze Sdružení soukromých očních lékařů a profesní organizace
fyzioterapeutů UNIFY ČR. Většině zástupců
poskytovatelů zdravotních služeb současný
právní rámec DŘ zřejmě vyhovuje nebo nevadí
tak, aby byli ochotní podpořit snahu ČLK.
Vydání úhradové vyhlášky předchází podle
platné legislativy i letos Dohodovací řízení
o úhradách a regulacích pro rok 2018 mezi
pojišťovnami a zástupci poskytovatelů zdravotních služeb.

Lékařská komora hájí zájmy svých členů
prostřednictvím ČLK-o. s. na základě plných
mocí udělených soukromými lékaři. Možnosti
komory jsou tak přímo úměrné počtu plných
mocí. Děkujeme těm soukromým lékařům, kteří
na základě výzev v časopise Tempus medicorum
pověřili svým zastupováním právě ČLK-o. s.
ČLK-o. s. disponuje následujícím počtem
plných mocí:
Ambulantní specialisté
1277 PM,
z toho 64 PM přišlo listopad 2016 – leden 2017.
Praktičtí lékaři
1258 PM,
z toho 56 PM přišlo listopad 2016 – leden 2017.
Ambulantní gynekologové
86 PM,
z toho 7 PM přišlo listopad 2016 – leden 2017.
Dohodovací řízení bylo zahájeno 31. 1.
2017. Dr. Říhová byla znovu zvolena členkou
mandátové komise DŘ. ČLK tentokrát nenavrhovala žádné změny jednacího řádu DŘ.
První kolo jednání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb s pojišťovnami se
uskuteční ve dnech 5.–6. 4., druhé kolo pak
ve dnech 24.–25. 5. 2017. Závěrečné společné jednání se uskuteční 20. 6. 2017. ČLK-o. s.
budou zastupovat v segmentu ambulantních
specialistů dr. Říhová, v segmentu praktických
lékařů dr. Němeček, v segmentu komplement
dr. Musil a v segmentu ambulantní gynekologie
dr. Henčlová.

I špatná úhradová vyhláška
je lepší než Babišovo nic

Jakkoliv velké výhrady máme ke stávajícímu systému dohodovacího řízení, jehož funkčnost zkrácením vyjednávacích lhůt ochromil
bývalý ministr Heger (TOP-09), ČLK zásadně
nesouhlasí s představami hnutí ANO, které
chce, obdobně jak to v minulosti zamýšlela
ODS, zrušit úhradovou vyhlášku a nahradit
ji individuálními cenovými ujednáními mezi
zdravotní pojišťovnou a jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. Pokud by se tento
plán podařilo hnutí ANO ve spolupráci s ODS
(a možná i s TOP-09) realizovat, vedlo by to
k cenové válce mezi poskytovateli zdravotních
služeb. Vzhledem k tomu, že v ČR nefunguje
kontrola dodržování personálních standardů
a neexistuje žádné skutečné sledování kvality
a bezpečnosti zdravotní péče, mohly by zdravotnické řetězce a případně i nemocnice nabídnout
dumpingové ceny, kterým by soukromí lékaři
nemohli konkurovat. Tímto ekonomickým tlakem by došlo k ekonomické likvidaci velké části
soukromých lékařů. Byl by to konec svobodného
lékařského povolání v ČR. Dopadli bychom jako
lékárníci, kteří se ze soukromých podnikatelů
proměnili v zaměstnance řetězcových lékáren.
Milan Kubek
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Pitva po promoci, demaskulinizace
medicíny a aktivita v SZV

Příběh první:

Mladá absolventka lékařské fakulty, říkejme jí třeba Hanka, jde první den do zaměstnání. Nastupuje na patologii. Zvolila obor,
který ji přitahoval už na medicíně. Věděla, že
ji bude bavit bádat nad mikroskopem, věděla, že pitvy jsou jen menší částí oboru. Přesto
ji primář hned ten první den zaskočil slovy:
„Paní kolegyně, běžte na pitevnu, provedete
dnes jednu standardní pitvu.“ „Já?“ udivila se
Hanka, „Vždyť jsem čerstvá absolventka, dnes
jsem nastoupila. To se mnou nepůjde žádný
zkušenější kolega?“ dotazovala se vyděšeně.
„Není potřeba,“ sdělil rozšafně pan primář
a pokračoval: „V Seznamu zdravotních výkonů
se praví – výkon 87110 pitva standardní, nositel
L1, to jste vy, absolvent. A nespěchejte, máte na
to 200 minut. Tedy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu. A nezapomeňte stanovit pitevní diagnózu, na to máte dalších 150
minut. V tomto případě půjde asi o I. stupeň
obtížnosti, takže je to taky pro vás, ode dneška jste nositelka L1,“ zahlaholil pan primář.

Příběh druhý:

„Blahopřeji paní kolegyni Novákové k získání kmene v oboru gynekologie a porodnictví,“
nasadila primářka slavnostní tón během ranního hlášení a již zcela běžně každodenním hlasem
seznamovala kolegyně a kolegy s operačním
programem dne: „Jako čtvrtá je ta osmdesátiletá paní s prolapsem stěn poševních. To udělá
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právě kolegyně Nováková. Asistovat jí budou
tady naši noví mladí kolegové, pan doktor Horák
a paní doktorka Bílá. Oba jste nastoupili už před
měsícem, je třeba se zapojit i do operativy. Takže
se, omladino, snažte a hoďte sebou. Máte na to
čtyřicet pět minut se vším všudy, i s napsáním
protokolu,“ dokončila dělbu operačních úkolů
primářka gynekologicko-porodnického oddělení. Doktorku Novákovou (L2) okamžitě opustila
euforie ze získání kmene a zoufale se podívala
na své ještě mladší a zcela nezkušené kolegy, se
kterými měla jít operovat. „Vždyť jsem plastiky
poševní pouze párkrát asistovala, v náplni ke
kmeni není tento výkon požadovaný,“ přemítala
smutně mladá operatérka. MUDr. Horák (L1)
i MUDr. Bílá (rovněž L1) se naopak usmívali
a těšili se, že konečně „ochutnají“ atmosféru
operačního sálu. S obavnými pocity doktorky
Novákové ostře kontrastuje Seznam zdravotních
výkonů, který ve výkonu číslo 63527 – plastika
poševní přední nebo zadní s plastikou dna pánevního čítá právě s časem čtyřicet pět minut,
prvním nositelem výkonu L2 (tedy operatérem),
druhým (tedy prvním asistentem) L1 a třetího
nositele (tedy druhého asistenta) L1 zahrnuje
do minutové režijní sazby výkonu.
Takto by to přece nikde neprobíhalo, pomyslí si každý, kdo přečetl výše nastíněné kratičké „příběhy“. V reálném životě, v reálném
prostředí našich nemocnic či ordinací určitě
ne. Tam by žádný šéf oddělení k operačnímu
výkonu bez dohledu či lépe dozoru zkušeného, plně erudovaného lékaře, tedy nositele L3,
žádného osamoceného nositele L2 nepustil.
Zodpovědnost vůči pacientovi nám tak velí.
Dokonce nám tak přikazuje i dikce zákona o získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání. V „prostředí“ Seznamu zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami (SZV) se to
bohužel jen hemží výkony, kde je jediným nebo
hlavním nositelem L2, tedy lékař po kmeni.
Znovu jsem si tuto tristní skutečnost ověřila,
když jsme připravovali k vydání knižní verzi
SZV 2017. Celý SZV jsem při této příležitosti
opakovaně četla, při poslední kontrole dokonce
nahlas. Nositel L2 mi pokaždé jedovatě zazvonil v uších. Opakovaně jsem si při tom říkala –
proboha proč? Proč si nevážíme vlastní práce?
Proč pořád spíláme Ministerstvu zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám, politikům, když

před nimi při jednáních sami hrbíme hřbet
a podbízivě souhlasíme nebo sami navrhujeme nositele L2 tam, kde zcela jednoznačně
v reálném medicínském světě požadujeme, aby
výkon prováděl plně kvalifikovaný lékař nebo
mladý kolega, ovšem za přímé asistence toho
zkušeného? Právě před rokem jsem v Tempus
medicorum na hojnost a nedůstojnost nositelů
L2 v SZV poukazovala. Chválila jsem tehdy kolegy z oboru ORL, že měli dost kuráže, na Ministerstvo zdravotnictví na konci roku 2015 zašli
a u více než dvaceti svých výkonů požadovali
změnu nositele z L2 na L3. Uspěli. Nabádala
jsem tehdy představitele jednotlivých oborů,
aby SZV prolistovali a po vzoru kolegů z oboru
ORL u svých výkonů požadovali nositele tak,
jak to požadují v reálné praxi, tedy změnu z L2
na L3. Jsem moc ráda, že kolegyně z oboru
dermatovenerologie se mým upozorněním
inspirovaly, rovněž požádaly o změnu nositelů
výkonů a rovněž uspěly. Nejedná se o pouhou
formalitu, ale o nezanedbatelné bodové navýšení u jednotlivých výkonů. Rozdíl v bodové
hodnotě mezi L2 a L3 činí 249 bodů za hodinu.

Výzva k bardům české medicíny

Fňukáme, že současných 512 bodů za hodinu je nedůstojná cena práce plně kvalifikovaného lékaře. Ano, je to nedůstojné ohodnocení.
Neváháme však odkývat, že velké množství
práce zaplatí zdravotní pojišťovny pouhými
263 body za hodinu. To je hodinová cena práce
nositele L2. Nevím, jestli si představitelé oborů
někdy našli čas a srovnali náplně požadované
k získání kmene s tím, co všechno podle SZV
může lékař po kmeni (L2) zcela samostatně
provádět. Možná by se hodně, opravdu hodně
divili, kolik toho v SZV na bedra mladých, nositelů L2, naložili. Vůbec mladé lékaře nepodceňuji, naopak jim moc fandím. Shodnou-li
se moudří a zkušení bardi medicíny, že zátěž
položená na bedra mladých v SZV je odpovídající, budiž. Ale bytostně nesouhlasím, aby
za to byli oceněni těmi pouhými 263 body za
hodinu. Šest let náročného vysokoškolského
studia, další dva roky tvrdé práce, pak převzetí
značné odpovědnosti za tuto cenu?!

Demografická katastrofa

Naše medicína stojí na hraně demografické
katastrofy. Kdo nevěří, ať si trošku podrobně-
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ji nastuduje věkové složení lékařek a lékařů.
Dochází k demaskulinizaci medicíny. Mladí
hoši si medicínu nevybírají. Proto jsme svědky
feminizace medicíny. Ne proto, že my ženy bychom byly tak rvavé a rozpínavé a chtěly muže
z medicíny vystrnadit. Informační technologie
jsou atraktivní, budou potřebovat čím dál víc
schopných lidí a budou k sobě „bezohledně“
nasávat stále rostoucí počet mladých z každého
populačního ročníku. Informační technologie
jsou pro mladé muže mnohonásobně přitažlivější než medicína. V nedalekém budoucnu
bude lékařská péče u nás ze sedmdesáti pěti
procent ležet na bedrech žen. Referovala jsem
o tomto problému na listopadovém sjezdu ČLK.
Demaskulinizace naší medicíny není dobrá
zpráva. Ne proto, že my ženy bychom to nezvládly. Jsme dostatečně pracovité, trpělivé,
inteligentní. Jen nám pro některé obory chybí dostatečný fyzický fond. Serena Williams,
mimořádně fyzicky disponovaná famózní
tenistka, by neuhrála ani game proti Rogeru
Federerovi. Prostě to tak je. Není to genderově
nespravedlivé, je to zcela přirozené. Chceme
a máme být matkami. Ale skloubit mateřství
a profesi lékařky je velmi složitý úkol. Není nezvládnutelný, ale je opravdu těžký. Znám dost
žen ve vysokých manažerských profesích, které
v práci tráví mnoho hodin, které se po porodu
ke své profesi vracejí po pár měsících. Neuvažují o mateřské dovolené v délce několika let.
Nechtějí o svoji pozici přijít. Jejich práce je baví,
a hlavně je skvěle zaplacená. Proto si dokážou
zaplatit veškerou potřebnou pomoc pro chod
svých domácností. Nepochybují o sobě, že jsou
i dobrými matkami, byť se svými dětmi nezůstaly na mateřské tři či čtyři roky. Současnost
našim mladým kolegyním nabízí to, že je jejich
práce může bavit, nabízí jim však také značnou
zmatečnost v postgraduálním vzdělávání. Kvůli
službám mohou v práci trávit ještě více času
než vynikající manažerky, ale jejich příjem se
příjmům těch manažerek ani nepřiblíží. Proto
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motivace mladých lékařek vrátit se brzy po porodu do práce, pracovat na plný úvazek a k tomu
sloužit není velká. Navíc se lze důvodně domnívat, že medicínu si volí většinou dívky, které
chtějí intenzivně pomáhat svým bližním, které
i díky tomuto založení budou chtít prožívat mateřství v extenzivní rovině, tedy trávit se svými
dětmi hodně času, být několik let na mateřské
dovolené. Je to pochopitelné, pro matky i děti
skvělé, žel pro medicínu naprosto nevýhodné.

Musíme se snažit sami

Abychom v naší profesi nesklouzli do demografické propasti, bylo by žádoucí neposílat
naše mladé kolegyně a kolegy pitvat osaměle
hned po promoci a osaměle operovat hned po
získání kmene, ale vážit si práce své i jejich
a v Seznamu zdravotních výkonů požadovat
náležité ocenění práce nositelů výkonů. Kdyby
tak učinili všichni bardi naší medicíny, jejich
požadavky by byly zcela jistě akceptovány.
Opět tedy vyzývám představitele jednotlivých
oborů k prolistování „svých“ výkonů v aktuálním SZV 2017 (možno objednat www.novysa-

zebnik.cz) a k navržení odpovídajících změn
nositelů výkonů. Tak, jak to pro rok 2016 učinili
představitelé oboru ORL a pro rok 2017 představitelky oboru dermatovenerologie. Jejich
úspěch nechť je silnou motivací k předložení
návrhů pracovní skupině, která na Ministerstvu zdravotnictví návrhy projednává, v co
nejkratší době. Jedině tak je možno dosáhnout
změny v SZV už od roku 2018. Za sebe mohu
slíbit, že ráda každému přispěji radou, stejně
jako jsem učinila, když se na mě obrátily kolegyně z oboru dermatovenerologie. Je třeba
si uvědomit, že Ministerstvo zdravotnictví za
nás tyto změny nenavrhne, ale je zřejmé, že
logickému a dobře argumentovanému návrhu
vyhoví. Proto neváhejme a předkládejme své
návrhy. Jednotlivé lékařské odbornosti změnu
nositelů z L2 na L3, Česká lékařská komora
navýšení ceny práce nositelů výkonů o 10 %
v roce 2018. Tento návrh už na stole pracovní
skupiny čeká na projednání. Budu účastna
jeho projednávání. Věřím, že návrh podepřu
dostatečně pádnými argumenty.
MUDr. Eva Klimovičová, delegátka sjezdu ČLK, eva@klim.cz
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Bezesmluvní vztah, nebo tendry?
Nebezpečná tendence tvořit síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb na základě
běžných tendrů, jejichž základem je co nejnižší cena nabídnuté zdravotní služby. Proti
tomu koncepce České lékařské komory – bezesmluvní vztah poskytovatelů zdravotních
služeb se zdravotními pojišťovnami.

Podle současné právní úpravy mohou
poskytovat zdravotní služby za úhradu
z veřejného zdravotního pojištění jen poskytovatelé, kteří mají uzavřenu smlouvu
s příslušnou zdravotní pojišťovnou a tvoří
tzv. síť smluvních poskytovatelů příslušné
zdravotní pojišťovny. Ostatní poskytovatelé
mohou účtovat zdravotní pojišťovně jen tzv.
neodkladné zdravotní služby.
Kromě výjimek stanovených zákonem
(lékárenská péče, zdravotní služby ve Vězeňské službě, rozšíření sítě již smluvního
poskytovatele, nová smlouva se stejným
poskytovatelem, který již je smluvní, nebo
případy center vysoce specializované zdravotní péče) je výběrové řízení před uzavřením
smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotní služby povinné. Vyhlašovatelem výběrového řízení je krajský úřad,
v hlavním městě Praze Magistrát hlavního
města Prahy. Místní příslušnost krajského
úřadu se řídí místem poskytování zdravotních
služeb. Výběrové řízení na poskytování lůžkové a lázeňské péče vyhlašuje Ministerstvo
zdravotnictví ČR.
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Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat údaje o rozsahu hrazených služeb,
území, pro které mají být poskytovány,
a označení zdravotní pojišťovny, s níž má
být smlouva uzavřena, dále lhůtu, ve které lze podat nabídku, jež nesmí být kratší
než třicet dnů, místo pro podání přihlášky
a lhůtu, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, jež jsou předmětem
výběrového řízení.
Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové
řízení komisi, jejímiž členy jsou:
a) zástupce krajského úřadu nebo, jde-li
o lůžkové zdravotní služby, zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR;
b) zástupce příslušné profesní organizace;
c) zástupce příslušné zdravotní pojišťovny;
d) odborník pro zdravotní služby, které
mají být uchazečem poskytovány, působí-li
v oblasti těchto zdravotních služeb odborná
společnost, je členem výběrové komise zástupce této odborné společnosti.
Podle § 51 zákona o veřejném zdravotním
pojištění při posuzování přihlášek přihlížejí
členové komise zejména k dobré pověsti
uchazeče, k praxi uchazeče v příslušném
oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře,
České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. Členové komise dále posuzují
záměr uchazeče na zajišťování zdravotních
služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnosti
splnit předpoklady pro zajištění hrazených
služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.
Po posouzení přihlášek stanoví komise
pořadí uchazečů.
Výsledek výběrového řízení však je pro
zdravotní pojišťovny závazný pouze částečně. Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv
o poskytování a úhradě hrazených služeb.
Výsledek výběrového řízení však nezakládá

právo vítěze výběrového řízení na uzavření
smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní
pojišťovna je však oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření
takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno – nemůže tedy například změnit pořadí
uchazečů, které stanovila výběrová komise,
nebo uzavřít smlouvu s uchazečem, který
doporučen nebyl.
Tato vágní pravidla jsou někdy předmětem kritiky i některých specialistů na
zdravotnické právo z významných politických stran. Namítají, proč ve zdravotnictví
platí jiná pravidla než v případě jiných veřejných zakázek a proč se výběr poskytovatele
zdravotní služby, který bude mít smlouvu se
zdravotními pojišťovnami, neřídí obecnými
ustanoveními o veřejných zakázkách.
Již v době tzv. reformy zdravotnictví
připravované bývalým ministrem MUDr.
Tomášem Julínkem z úst bývalého ministra
zaznělo, že zruší výběrová řízení podle dosavadního zákona o veřejném zdravotním pojištění a zavede „normální tendry“ – tedy
soutěž na základě toho, kdo z poskytovatelů ucházejících se o smlouvu nabídne
nejnižší cenu. Jaký důsledek by taková soutěž měla pro běžného soukromého lékaře,
lze snadno domyslet – nejnižší, případně
i dumpingové ceny, by mohly nabídnout leda
řetězce a trh zdravotních služeb by byl
ovládán řetězci soukromých společností.
Konečně to lze vidět v případě lékárnictví,
kdy naprostá většina členů České lékárnické
komory nejsou soukromí lékárníci, ale zaměstnanci řetězců poskytujících lékárenské
zdravotní služby.
Pokud tedy někdo nabízí koncepci změny
zákona o veřejném zdravotním pojištění
tak, že místo dosavadních, poměrně vágních
pravidel výběrového řízení před uzavřením
smlouvy se zdravotní pojišťovnou se mají
konat „normální tendry“ – tedy soutěž podle
zákona o veřejných zakázkách, kde rozhodujícím kritériem je vždy cena, běžný lékař,
který by chtěl být soukromým smluvním
lékařem, by příliš šancí neměl. Šanci by měl
ten, kdo je natolik ekonomicky silný, že
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alespoň pro začátek by mohl nabídnout
co nejnižší cenu za poskytované zdravotní služby.
Proti této koncepci stojí zcela opačná
koncepce, kdy regulátorem trhu zdravotních služeb a tím, kdo rozhodne, zda
soukromý lékař bude úspěšný, či nikoli,
by nebyla ani zdravotní pojišťovna, ani
stát, ale pacient-pojištěnec na základě
své svobodné volby tak, jak to bylo v Československé republice za tzv. první republiky
a jak je tomu v řadě demokratických právních států i v současné době. Lékař, který
by byl způsobilý k samostatnému výkonu
povolání v příslušném oboru, by měl právo
automaticky zřídit soukromou praxi – při
splnění podmínek věcného, technického
a personálního vybavení – a poskytovat
zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění bez jakékoli smlouvy se
zdravotní pojišťovnou pacienta na základě jeho svobodné volby a za předem
stanovené ceny zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění
pro všechny poskytovatele. Bylo by tedy
pouze věcí pacienta-pojištěnce, kterého
soukromého lékaře si zvolí, a tím by byl
vytvořen trh. Bylo by však jistě potřebné
zavést pravidlo, že pojištěnec nemůže mít
více ošetřujících lékařů v ambulantní sféře
než jednoho praktika a jednoho specialistu
příslušného oboru. Může jistě vyhledat i jiného lékaře, v rámci tzv. konzultační služby,
ale již nikoli za úhradu z veřejného zdravotního pojištění. V současné době je stav
takový, že zdatný důchodce v Praze obejde
za měsíc pět kardiologů, každý mu založí
zdravotnickou dokumentaci, předepíše recepty a provede příslušná vyšetření, přičemž
jeden o druhém neví a zdravotní pojišťovna
vše hradí – pacient tímto postupem vlastně

nic neporušuje. Řešením, podle mne, není
krok před rok 1990 a zavedení dispečerského
systému, kdy ke specialistovi mohl pacient
jen na základě doporučení registrujícího
praktika (tehdy obvodního lékaře) – toho
konečně dnes nemusí vůbec mít –, ale systém, který by umožňoval mít pouze jednoho
registrujícího praktického lékaře a jednoho
registrujícího specialistu v každém oboru, ve
kterém by pojištěnec potřeboval poskytovat
zdravotní služby.
Lékař způsobilý k samostatnému výkonu praxe by tedy nemusel absolvovat
výběrové řízení a klopotně se domáhat
smlouvy se zdravotní pojišťovnou, ale
rozhodující pro úspěch nebo neúspěch
jeho praxe by byla svobodná volba pacientů-pojištěnců, kteří se k němu přihlásí a vyhledají jeho služby, které budou
automaticky uhrazeny jeho zdravotní
pojišťovnou podle jasně předem stanovených pravidel – rovných a platných
pro všechny.
O tomto systému vím poměrně dost od
svého dědečka, který byl kdysi soukromým
lékařem (praktikem) za první republiky. Neměl žádné smlouvy s žádnými zdravotními
pojišťovnami, ale kterýkoli pojištěnec ho
mohl kdykoli vyhledat a poskytnuté zdravotní služby posléze dědeček vyúčtoval příslušné zdravotní pojišťovně, která si pouze ověřila, zda je držitelem licence lékařské komory,
a pak tyto služby bez problémů uhradila,
aniž by s ní musel mít uzavřenu jakoukoli
smlouvu. Je pravdou, že v té době nebyli
všichni pacienti povinně pojištěni, bohatí
lidé platili lékaři smluvní odměnu, zpravidla
podstatně vyšší, než by uhradila zdravotní
pojišťovna, a pokud měl někdo tzv. „vysvědčení chudých“, měla mu být nutná zdravotní
péče poskytnuta bezplatně, případně ji měla

uhradit jeho domovská obec (lékaři však
těmto lidem zpravidla nic neúčtovali).
Obdobný bezesmluvní vztah mezi zdravotními pojišťovnami a soukromými lékaři
existuje i v současné době v řadě demokratických právních států ve světě. Ve skutečnosti je smlouva mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou
zbytečná. Stačí jasná pravidla a každý, kdo
je způsobilý samostatně vykonávat lékařské
povolání, by měl mít možnost mít soukromou
praxi a poskytovat zdravotní služby za úhradu
z veřejného zdravotního pojištění, je-li pacient
pojištěncem.
To by dávalo možnost poskytovat soukromě zdravotní služby třeba dvakrát nebo třikrát
týdně i primářům, jejich zástupcům a dalším
lékařům z nemocnic, kteří jsou způsobilí k samostatné praxi a kteří by vedle své práce v nemocnici chtěli a mohli mít soukromou praxi.
Za první republiky bylo celkem obvyklé, že pan
primář a další nemocniční lékaři měli ve městě
soukromou ordinaci a ordinační hodiny. Přísné administrativní oddělení nemocničních
lékařů od soukromých ambulantních lékařů není ve světě vůbec typické, naopak
významný odborník pracující v nemocnici
má zpravidla též svou soukromou praxi.
Nabízí se možnost při setkáních s kandidáty do Poslanecké sněmovny, kteří budou
hovořit o problematice zdravotnictví, položit
také otázku, jaký je názor kandidáta na další
postavení soukromých lékařů v České republice, zda by se přikláněli k bezesmluvnímu vztahu, nebo k zachování současného systému,
nebo ke změně a přechodu na tzv. „normální
tendry“, kdy rozhodující pro existenci smlouvy
se zdravotní pojišťovnou by byla nabízená cena
zdravotní služby.
JUDr. Jan Mach,
ředitel právní kanceláře ČLK

Inzerce A171000755
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Zákon o univerzitních nemocnicích
nechceme

Součástí programového prohlášení vlády je závazek prosadit zákon o neziskových nemocnicích. ČLK tento
záměr podpořila. O jeho obsahu však měla jiné představy než Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Předpokládali jsme, že prostřednictvím
tohoto zákona bude stát garantovat existenci základní sítě zhruba 100 nemocnic, tedy
přibližně jedné v každém okrese a jedné na
100 000 obyvatel. Tyto nemocnice by měly
garantované smlouvy se všemi zdravotními
pojišťovnami, ale zároveň by měly spádovou
povinnost a musely by poskytovat předepsaný
rozsah zdravotních služeb. Neziskové nemocnice by byly osvobozeny od placení DPH, ale
na druhou stranu by byly povinné zveřejňovat jednotkové ceny nakupovaného zboží
a služeb, a nemohly by se tedy vymlouvat na
obchodní tajemství. Neziskové nemocnice by
byly povinny řídit se v odměňování zaměstnanců státními tarifními tabulkami. Speciální
právní forma neziskové nemocnice měla být
dostatečně atraktivní, aby motivovala zřizovatele nemocnic k jejich transformaci.

Návrh předložený Ministerstvem zdravotnictví ČR nesplňoval představy ČLK a byl
zpracován tak ledabylým způsobem, že kvůli
stovkám uplatněných připomínek jej Legislativní rada vlády odmítla jako celek a návrh
nebyl vůbec vládou ČR projednáván.
Ministerstvo zdravotnictví v současnosti
ve spolupráci s rektory vysokých škol předkládá návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Česká lékařská komora sice nebyla
vyzvána k tomu, aby návrh připomínkovala,
avšak vzhledem k důležitosti navrhované
normy komora své zásadní připomínky Ministerstvu zdravotnictví ČR zaslala.
ČLK považuje zákon o univerzitních nemocnicích v navrhovaném znění za účelový,
směřující k postupnému odstátnění zdravotnických zařízení řízených státem, která
doposud garantují kvalitu zdravotní péče.

Návrh zákona jednoznačně a nevratně povede
k odstátnění těchto zdravotnických zařízení
bez možnosti další kontroly a řízení státem,
což bude mít zcela nepochybně negativní vliv
na úroveň zdravotní péče, a zejména její garanci. Stát se tímto vzdává zcela zásadní role
ovlivňovat kvalitu zdravotní péče. Naopak
stát by měl vytvořit síť státních nemocnic
a garantovat úroveň zdravotní péče svým občanům, nikoliv vytvářet opačný stav, kdy již
fakticky, vyjma zákonodárné činnosti, nebude
schopen kvalitu péče o občany ovlivnit.
Představenstvo ČLK současný návrh
o univerzitních nemocnicích odmítá jako
nepotřebný zákon, který může být i nebezpečný ve svém dopadu pro současný
fungující systém fakultních nemocnic
a zdravotnických ústavů řízených státem.
Milan Kubek

Jak vlastně číst různé návrhy zákona
o univerzitních nemocnicích?
jen výčtem nemocnic určených k transformaci, ale zejména možnými důsledky
§ 44 o změnách státních příspěvkových
organizací v oblasti zdravotnictví. O tom
se zatím nehovoří.

J

ako deklarovaný pokrok, překotný zákrok, nebo pochybný úkrok
stranou, jak už je v české zákonotvorbě častějším zvykem? Pomiňme, že po připomínkovém procesu koluje
jedna verze návrhu a mezitím se fakticky
etabluje zásadně odlišná druhá. A to ne-
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Podle verze II zde bude tedy deset univerzitních nemocnic, dříve fakultních. Ostatně už
mnoho let mají právní subjektivitu univerzity,
nikoli fakulty. Šlo-li o pouhou změnu názvu,
nemohl to být problém, mohla být provedena
dávno, název fakultní právně nedává smysl.
Nepochybně však jde o změnu mnohem hlubší, tedy změnu statutu a řízení, kterou je bez
zábran možno označit za formu odstátnění.
Nicméně závazky za případné dluhy přebere
statečně stát. Vliv na kvalitu řízení bude mít
jen částečný cestou svých zástupců v řídící radě.
Bude to taková nepříliš chytrá horákyně odstátňující neodstátněním, nejistící vliv, jistící dluhy.
Je to jistě velkorysé, nové, s příslibem
dalších možných kroků pro mnohé. Největší

veselí budí zasněná tichá myšlenka, že školství
tak i pomůže ekonomice zdravotnictví. David
pomůže zdraví Goliáše. Ale prý to tak chceme, protože forma příspěvkových organizací
se přežila, zní hlavně z levého břehu největší
z našich řek. Proč ne, řekne si pokrokový euroobčan, Čech, Moravák, Slezan. Spectabiles
děkani v procesu submodelace návrhu došli
teď k názoru, že klinických kapacit pro výuku
pregraduální i postgraduální je v oněch deseti
fakultních, nyní univerzitních nemocnicích
dostatek a zbylé nemocnice a specializované
ústavy pro ni potřebné nejsou. Univerzitní
značka jim nepřísluší, ať se věnují svému zdravotnictví neakademicky. Proč ne? zazní v těchto institucích bez nadšení nebo i s nadšením.
Ubude práce se školenci, bude více času léčit,
bádat a publikovat. Zůstanou však tyto non-univerzitní státní nemocnice a specializované
ústavy, které představují nemalou kapacitu
špičkově vybavené medicíny, v onom tradičním
nepokrokovém režimu příspěvkových organi-
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zací? Nevíme, třeba ano. Jsou tak desetiletí
navyklé, budou nepokrokové formou a třeba
ještě pokrokovější výkonem. Podle § 44 verze
II ze 14. 2. 2017 návrhu zákona věnovaného
změnám příspěvkových organizací to tak
dokonce vypadá. Nikdo jim to sice neříká,
nenaznačuje, asi však netřeba, máme noviny,
deníky, média jim to sdělí. Řízení může být
i takto pojato jako transparentní a veřejné, je-li vedeno přes média či lidová shromáždění.
Jak bude tento § 44 naplňován nyní, zakrátko
a v budoucnu, je však tajemné. Paragraf 44
umožňuje „vznik, zánik, slučování či splynutí“. Skoro je tím legislativně podchycena
evoluční Darwinova teorie přírody, kde také
vše vzniká, zaniká, slučuje se, splývá a páří se
a také vítězí silnější, přizpůsobivější a ti, kteří
vidí a loví i v temnotách, na rozdíl od slabších, nepřizpůsobivých, nevidících a věřících
v dobrotu Stvořitele. Na rozdíl od Stvořitele
a přírody zde „o vzniku, zániku, slučování
a splývání“ a kdy a jak má nastat, rozhodne
ministerstvo a oznámí to ve Věstníku do 30
dnů poté, co k události došlo. Tedy zajímavá
už není tolik ta část nově ustanovující univer-
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UNIVERZITNÍ NEMOCNICE

zitní nemocnice. Ta se stane zajímavou, až se
usadí a budou konat jejich rady. Neziskovost
nemocnic pak bude ještě podtržena těmi,
které jsou nebo budou v dluzích, tedy logicky
neziskové. Aktuálně je mnohem zajímavější
záměr, jak bude ještě na odchodnou nebo až
na příchodnou naloženo s oněmi nemalými
non-univerzitními příspěvkovými nemocnicemi a ústavy, tedy ve výčtu s IKEM, ÚPMD,
ÚHKT, MOÚ, CKTCH, NNB, NNH, (F)TN,
ovšem i s komplexem psychiatrických ústavů.
Rušíme tak právě zastaralou formu příspěvkových nemocnic, nerušíme ji, nebo ji rušíme
českou cestou napůl a jaksi? Odstátňujeme,
nebo neodstátňujeme? Odstátňujeme jen řízení, vliv a neziskový zisk, nebo i dluh? I pou-

hý volič se pídí, aby se exaktně rozhodoval.
Vyjevuji se zvídavě už nyní, neboť činit tak
až v procesně kaudální instituci, jako je třeba
Senát, je pak jen pietní terminální projev po
šťastném porodu nad nešťastně zesnulým.
Zkusme, prosím, jednat solidně a informovat
včas i o tom, co třeba myslíme i nedarebně
a dobře pro potomstvo. Udělá to všem hezky
na duši a třeba spraví ještě i předvolebně permanentní „blbou náladu“, s níž se k volbám
chodit nemá, neb lépe s radostí a v naději.
Tento návrh zákona totiž znamená nejpodstatnější změnu ve struktuře zdravotnictví
za poslední desítky let. Moudrá exekutiva to
zajisté ví nebo aspoň tuší.
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor PČR

Inzerce A171000900
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ELEKTRONICÉ RECEPTY

Elektronické recepty pouze nepovinné
ČLK podporuje pouze takové projekty elektronizace zdravotnictví, které lékařům usnadní
práci, zbaví je zbytečné byrokratické zátěže
a jejichž zavádění nebude klást na poskytovatele zdravotních služeb nikým nezaplacené
finanční náklady.
Elektronická preskripce prostřednictvím
tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů měla být původně povinná již od ledna
2015. ČLK již počátkem roku 2014 navrhla,
aby elektronická preskripce byla pouze jednou
z možností a aby tak klasický papírový recept
zůstal zachován. Parlament ČR místo tohoto
racionálního řešení však schválil pouze nic
neřešící odklad povinnosti elektronické preskripce o tři roky k 1. 1. 2018. V zájmu bezpečnosti pacientů a zachování dostupnosti lékařské
péče ČLK opakovala v lednu 2016 svoji výzvu,
aby se ministr zdravotnictví zasadil o přijetí
takové změny zákona o léčivech, která by i po 1.

1. 2018 ponechávala na volbě lékaře, zda recept
vystaví v listinné podobě, nebo elektronickou
cestou. Doufali jsme, že poslancům bude ležet na srdci především bezpečnost pacientů.
Události z počátku loňského roku, kdy systém
elektronických receptů nefungoval, považovala komora za důkaz toho, že zachování povinnosti tzv. elektronické preskripce představuje
potenciální ohrožení bezpečnosti pacientů.
Není možné, aby v situaci, kdy buď zkolabuje
internetové připojení, nebo z jakéhokoliv důvodu přestane fungovat tzv. Centrální úložiště
elektronických receptů, ztratili pacienti přístup
k lékům, které potřebují.
Naše snaha byla však i tentokrát marná.
Lékařské komoře se zatím nepodařilo prosadit, aby elektronické recepty byly nepovinné.
Zaznamenali jsme dohodu představitelů hnutí ANO s ČSSD o tom, že od 1. 1. 2018 budou
elektronické recepty povinné za každou cenu,

Připomínka k elektronickým receptům
Je mi 82 let, mé zdravotní sestře je
71 let. Pracuji jako internista a diabetolog v Nejdku, městečku 18 km
od Karlových Varů. Nezastírám, že
pracuji rád. Počítač mám doma,
v ordinaci stále psací stroj. Pokud
zavedete elektronické recepty, práci
budu musit ukončit.
V nemocnici Karlovy Vary chybí asi
30 lékařů. Poptával jsem se, dal jsem
dokonce inzerát, nikdo nemá o tuto

práci zájem. Pokud odejdu, zůstane
asi 12tisícová spádová oblast bez
internisty a diabetologa. Nevylučuji,
že mne podrazí i můj zdravotní stav.
To nemohu vyloučit. S elektronickou
evidencí tržeb nemám problémy.
Vše nechám zdarma. Mám určitou
empatii vůči pacientům, za loňský
rok jsem vybral asi 5× 150 Kč. To
mne nijak nezruinuje.
MUDr. Réné Bouška, poliklinika Nejdek

tedy i za cenu toho, že se pacienti nedostanou
k lékům, které potřebují. V současnosti, zdá se,
nemá smysl protestovat nebo se dovolávat zdravého rozumu, který zmizel kamsi do ilegality.
Pacientům elektronické recepty nepřinesou samozřejmě nic. Avšak ani většina lékařů
nespatřuje v elektronických receptech žádný
přínos a ČLK tento názor sdílí. Pokud by e-recepty lékařům ulehčovaly práci, pak bychom
je přece používali. Elektronické recepty sice
nevyužívá prakticky nikdo, ale tvůrcům tohoto
systému ani zodpovědnost nesoucím politikům
to asi nevadí.
Lékaři, kteří pracují bez počítače, spíše plánují ukončení praxe, než aby si na stará kolena
komplikovali život. Problém je v tom, že tyto
kolegy nemá kdo nahradit. Lékaři, kteří sice
s počítačem pracují, ale nemají spolehlivé připojení na internet, ti budou mít problém, ale
ještě větší problém budou mít jejich pacienti.
Přímo likvidační bude povinná elektronická
preskripce pro lékaře, kteří na základě potvrzení
ČLK předepisují léky pouze pro svoji vlastní
potřebu. Jde o několik tisíc nepracujících důchodců a o stovky lékařů paraklinických oborů.
Do parlamentních voleb se nám změnu
asi prosadit nepodaří. To však neznamená, že
budeme trpně čekat na to, co se v lednu příštího roku v lékařských ordinacích semele. Naší
povinností je chránit pacienty i naše členy. Dá
se očekávat, že po volbách s blížícím se koncem roku budou politici přístupnější k jednání,
pokud bude jasné, že by povinná elektronická
preskripce v lednu 2018 zkolabovala.
Milan Kubek

Inzerce A171000746

16

TEMPUS MEDICORUM

/ BŘEZEN 2017

MLADÍ LÉKAŘI ČLK

Co řeší společnost Evropských mladých lékařů

Zajímalo vás někdy, jestli mají lepší pracovní podmínky norští, či italští mladí lékaři? A jak si proti nim
stojí jejich čeští kolegové? Nebo kdo řeší, zda má lékař v Litvě porovnatelný postgraduální výcvik jako
ten v Rakousku? Přesně to a ještě mnohé další záležitosti řeší společnost Evropských mladých lékařů
(EJD – European Junior Doctors), do jejíhož předsednictva jsem byl na podzim minulého roku zvolen.

Vzhledem k tomu, že o EJD značná část
lékařů asi neslyšela (a já jsem ještě před rokem také patřil mezi ně), na pár řádcích bych
rád přiblížil něco o jejich fungování a historii.
Organizace EJD vznikla ještě pod názvem
Permanent Working Group of European Junior Doctors (PWG) v roce 1976 v Německu.
Za 40 let své existence se stala organizací
sdružující většinu evropských zemí a reprezentující přes 300 000 mladých lékařů. Původní myšlenkou bylo vytvořit organizaci,
která by hájila zájmy mladých doktorů v Evropě, vytvořila či vylepšila spolupráci mezi
jednotlivými lékařskými spolky z členských
zemí, a tak vytvořila prostor pro spolupráci
a kontakt mezi mladými lékaři z Evropy.
Už od založení EJD se původní členové
snažili zaměřit na fakt, že mladí lékaři napříč
Evropou čelili ve svých začátcích obdobným
výzvám a strastem (což bylo ovlivněno i tím,
že původní členové patřili takřka výhradně mezi země západní či jižní Evropy). Bez
ohledu na kulturní, politickou či zdravotnickou úroveň tak byl na půdě EJD zaveden
hlasovací a rozhodovací systém, podle motta
„one country, one vote, one language“, tedy
jeden hlas pro každou zemi, a výhradním
komunikačním jazykem se stala angličtina.
Hlavní témata tehdy byla, a dodnes zůstávají,
vzdělávání a výcvik lékařů, propojitelnost
a schopnost přechodu mezi jednotlivými
vzdělávacími systémy členských zemí. Dále
rovnost příležitostí a správná hygiena práce.
EJD se také účastní jednání při přijímání
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nových členských zemí do Evropské unie, a to
právě v otázkách postgraduálního vzdělávání
a pracovních podmínek lékařů.
Už od počátků svého působení EJD
rozvíjeli spolupráci s dalšími lékařskými
organizacemi v Evropě. Od roku 1983 úzce
spolupracujeme s CPME (Standing Committee of European Doctors), což je společnost
dohlížející nad standardy lékařského vzdělávání a získávání praxe v zemích Evropské
unie. Dále zástupci EJD z bruselské kanceláře působí jako konzultanti na půdě Rady
Evropy, Evropského parlamentu, Evropské
komise a spolupracují s WHO. Od roku 1991 je
pak zástupce EJD členem EUMS (European
Union of Medical Specialists), která sdružuje
evropské lékaře specialisty. Se všemi těmito
organizacemi pořádá EJD pravidelné mítinky.
EJD momentálně sdružuje lékaře z 21
evropských zemí. Dvakrát do roka, na jaře a na
podzim, pořádá valné shromáždění, kde jsou
probírány záležitosti za daný půlrok a ustanovují se jednotná prohlášení a stanovy, aby
mohly být prezentovány a předány například
dalším evropským institucím. To je však jen
pomyslný vrcholek ledovce, většina práce je
odváděna během roku. Značná část činností
spadá pod výkonnou radu, dále delegáti všech
zemí odevzdávají pravidelné reporty o stavu
a vývoji situace zdravotnictví ve svých zemích,
a to jak z pohledu lékaře před atestací, tak
obecně. EJD má také reprezentanta v takřka
každém oboru specializačního vzdělávání,
který mapuje situaci napříč členskými státy.
To vše je samozřejmě spojeno, vzhledem ke
geografickým vzdálenostem mezi aktivními členy, s hojnou e-mailovou komunikací
a Skype konferencemi, aby se na „fyzických
mítincích“ vše již jen doladilo a bylo připraveno ke schválení.
Jak jsem již předeslal v úvodu, v říjnu loňského roku jsem byl na podzimním zasedání
zvolen do výkonné rady EJD, a to na pozici
Communications Officer. Mým úkolem je tak
například zajišťování a koordinace komunikace v rámci EJD, ale i s dalšími organizacemi,
správa webových stránek nebo sociálních sítí.
Dále působím jako delegát České republiky,
což zahrnuje navíc výše zmíněné aktivity.

V EJD je dvouleté funkční období, protože jsem byl zvolen uprostřed něj, budu tuto
funkci vykonávat do podzimu 2017.
Vzhledem k různorodosti členských zemí
jsou vždy zajímavé půlroční zprávy o fungování zdravotnictví v jednotlivých zemích.
Zároveň to ale představuje i problém, protože
ne vždy lze dosáhnout konsenzu ve společném výstupu jednání. Toto má jednak důvody
ekonomické, protože rozdíly napříč státy jsou
velké jak v celkovém HDP, tak v procentu,
které z něj jde na zdravotnictví. Dánsko tak
například prezentovalo jako palčivý problém,
zda zavede 36hodinový, či 38hodinový pracovní týden. Na druhé straně spektra stálo pak
třeba Maďarsko, které považovalo za úspěch
zvednutí spoluúčasti pacientů, jehož však
bylo dosaženo i díky obrovskému společensky i politicky tolerovanému úplatkářství,
které tak drží nad vodou jinak hrubě podfinancované maďarské zdravotnictví. Dalším
častým důvodem jsou společenská a kulturní
přesvědčení.
Na podzimním shromáždění vyvolal bouřlivou diskusi dokument o právech
a ochraně těhotných lékařek. Zatímco středoevropské země, včetně nás či Německa,
zastávaly konzervativnější pohled, který měl
těhotnou a nenarozené dítě ochránit před
zvýšenou fyzickou námahou či prací přesčas
a v noci, skandinávské toto naopak vnímaly
jako omezování svobody a práv ženy. Další výhrada mířila k samotnému názvu dokumentu,
který není genderově korektní, protože ve
Švédsku může být těhotný i muž. Právě tyto
diskuse, kde panuje neshoda, však bývají nejzajímavější, protože otevírají nové pohledy
na věc. A je vždy poučné zjistit, jaké věci se
v jiných zemích dělají ani ne lépe či hůře, ale
prostě jinak.
A právě v tomto vidím největší přínos
EJD, tedy ve výměně zkušeností a názorů
a zároveň možnosti adopce dobře fungujících
zahraničních řešení a nápadů do českého
zdravotnictví. A doufám, že budu Českou
republiku úspěšně reprezentovat.
Jan Přáda,
EJD Communications Officer,
člen Sekce mladých lékařů ČLK
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Léčitele a šamany komora
nepodporuje

Česká lékařská komora zásadně nepodporuje nejrůznější nemedicínské léčitelské praktiky. Na toto téma
poskytl její prezident MUDr. Milan Kubek rozhovor magazínu HOSPITALin.

Jste velmi výrazný odpůrce veškerých praktik a existence TCM. Co je pro
vás tak zásadně nepřijatelné z hlediska
odborného?
Podle Světové lékařské asociace existuje
pouze jedna medicína – medicína založená na důkazech a poznatcích vědy. A právě
medicínu v tomto slova smyslu podporuje
a prosazuje i Česká lékařská komora. Vedle
medicíny jsou provozovány v různých částech světa s rozličnou intenzitou nejrůznější
léčitelské praktiky. Děje se tak buď z důvodu
nedostupnosti medicíny a nedostatku znalostí, což je pochopitelné, nebo ze zištných
motivů, což je neakceptovatelné.
Jak může v kontextu s vaším postojem
a prohlášeními ČLK veřejnost vnímat
fakt, že v jiných zemích je TCM regulérně
vyučována, indikována a praktikována?
Nevím, které země a jaké školy máte na
mysli. Samotný fakt, že někdo něco studuje, například šamanské metody, však přece
neznamená, že se stává šamanem. Vědec
studující hmyz zůstává přece entomologem,
nestává se broukem.
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V čem vidíte největší ohrožení pacienta?
Největší nebezpečí všech léčitelských
metod vyplývá z rizika zanedbání skutečně
závažné choroby. Pokud někdo přikládá baňky
pacientovi s chronickými bolestmi zad, pak to
můžeme přejít s úsměvem, pokud někdo křenovými plackami či sušeným opičím penisem
„léčí“ rakovinu, pak je to zločinec.
Toleroval byste za nějakých podmínek praxi nelékařů, praktiků TCM? Třeba jako
doplněk v lázeňské péči, jak plánuje MZ.
Samotné lázeňství se s výjimkou časné
rehabilitace podle mého názoru pohybuje na
hranici wellness, takže pokud bude doplněno
klidně o čínské léčitelství, asi se nic strašného nestane. Tedy pokud někoho nenapadne,
aby na to z prostředků solidárního pojištění
přispívaly zdravotní pojišťovny.
Pokud vidíte TCM v medicíně jako nebezpečí, neměl byste zakročit? Můžete
zajistit třeba kontrolu produktů, postupů a oprávněnosti k léčbě?
Vše, co je prodáváno jako léčivo, podléhá
kontrole Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
který doufám své povinnosti plní. Právě kvůli obsahu toxických látek byly nejrůznější

čínské čajové směsi v řadě vyspělých států
zakázány. Česká lékařská komora vykonává
disciplinární pravomoc svěřenou jí zákonem
pouze vůči svým členům. Členem komory se
může stát jen lékař, tedy absolvent lékařské
fakulty. Čínští léčitelé nemohou být členy
komory, a ta je tedy nemůže nijak kontrolovat. Pokud se někdo neoprávněně vydává
za lékaře, jde o podvod, a v takovém případě
musí zakročit orgány činné v trestním řízení.
Studoval jste někdy výsledky a úroveň
TCM vyučované na univerzitách v Číně?
Jste přesvědčen, že se po tisíce let praktici a lékaři mýlí nebo záměrně šíří
bludy?
Když jsem byl před rokem na Tchaj-wanu, prohlédl jsem si obchůdky se vším
možným i nepředstavitelným sušeným
svinstvem, které turistům za hříšné peníze
jako atrakci vnucovali obchodníci na Dihua
Street. Na druhé straně jsem měl možnost
navštívit špičkově vybavenou nemocnici na
úrovni FN Motol, ve které vzdělaní lékaři
dělají seriózní medicínu. Čínské léčitelství,
tak jak bylo po zdecimování lékařů a ostatní
inteligence řáděním Mao Ce-tungových ko-
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munistů v rámci tzv. kulturní revoluce před
půl stoletím prezentováno jako náhrada místo medicíny, je tak jako ostatní léčitelské
metody směsí empirických poznatků a naprostých nesmyslů odporujících přírodním
zákonům. Jsou to, jak vy říkáte, bludy.
Setkal jste se někdy s případem, že indikace metod TCM někoho poškodila?
Myslíte si, že fytoterapeutické produkty
mohou výrazně poškodit zdraví? V klasické medicíně se látky z nich také používají k přípravě farmaceutik.
Nejhorší zkušenosti s léčiteli mají onkologové, ale zajímavé kazuistiky selhání
ledvin po pití toxických čajů evidují nefrologové, s důsledky toxického selhání jater se
zas potýkají hepatologové. Já jsem angiolog
a nikdo z mých pacientů si na čínské léčitele
nestěžoval, na druhou stranu se mi takovou
zkušeností nikdo ani nepochlubil.
Jak vysvětlíte prokazatelné úspěchy,
zlepšení stavu nebo vyléčení ve zcela
doložitelných případech? Například

dlouholetá činnost lékařů akupunkturistů v ČLAS má těžko zpochybnitelné
výsledky.
Říká se, že u opravdu špičkového akupunkturisty, tedy u takového, který si nechá platit minimálně 100 eur za sezení, je
úplně jedno, kam jehlu zabodne. Vždycky
to pomůže.
Nevím, z čeho pramení vaše tvrzení,
ale já jsem nikdy neviděl žádnou seriózní
vědeckou studii, která by prokázala větší
efekt akupunktury v porovnání s placebem
a sugescí. Kolegům, kteří s vědomím limitace možností této metody akupunkturu
zodpovědně provádí, však přeji, ať se jim
daří. Ostatně ani placebo komora nezatracuje, i využívání placebo efektu je součástí
medicíny.
Pokud za sebe i ČLK prosazujete tak
odmítavé stanovisko a uvádíte důvody,
jak vidíte budoucnost oficiálního Česko-čínského centra a kliniky TCM ve FN
Hradec Králové?

Léčitelství nepatří na půdu fakultní nemocnice. Pro pacienty je to matoucí. Laici
přece nemusí poznat, že nejde o medicínu,
ale jen o kšeft. Fakultní nemocnice Hradec
Králové je špičkové zdravotnické zařízení,
které by nemělo dávat svoji dobrou pověst
všanc pro něčí obchodní zájmy.
Ti, kdo vyučují TCM a poskytují absolventské certifikáty, provozují podle vás
mimozákonnou činnost?
Asi ne. Žijeme v demokracii a každý si
může vykládat a učit, co chce. Pokud si třeba
vy otevřete školu čtení mezi řádky a začnete učit čtenáře, jak rozumět smyslu psaného textu a chápat, proč a za jakým
účelem jsou jim informace v těch kterých
novinách předkládány, pak se přece také
ničeho protiprávního nedopouštíte. Jen
pokud si za tato školení necháte platit,
měl byste to zohlednit ve svém daňovém
přiznání.
Jan Hovorka,
šéfredaktor a spoluvydavatel HOSPITALin

Vyzula chce uzákonit studium
pro terapeuty čínské medicíny

V

ládní novela o změnách ve
vzdělávání zdravotních sester
možná uzákoní i podmínky pro
povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny. Ve druhém
sněmovním čtení je navrhl do předlohy
připojit předseda zdravotnického výboru
prof. MUDr. Rostislav Vyzula (ANO).
Úprava by stanovila rozsah studia, který
by museli budoucí terapeuti nebo specialisti

absolvovat. Sněmovna bude rozhodovat o podobě normy patrně v březnu.
„V současné době působí v Česku velké
množství subjektů, které o sobě tvrdí, že provozují tradiční čínskou medicínu, ale není
možné jednoznačně ověřit jejich vzdělání
a rozsah a kvalitu nabízené péče,“ zdůvodnil
návrh Vyzula. Proto je podle něho nutné vzdělávání v této oblasti jednoznačně regulovat.
Zdroj: ČTK
24. 2. 2017

Ohodnoťte zdravotní pojišťovny
HealthCare Institute, o. s. p., pořádá během března a dubna t. r. celostátní průzkum
„Zdravotní pojišťovna roku 2017“ zaměřený
na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu
ambulantních lékařů v České republice.
Prostřednictvím krátkého dotazníku
(maximálně 5 minut) můžete ohodnotit profesionální přístup či úroveň partnerského
jednání jednotlivých zdravotních pojišťoven.
Od 1. března je elektronický dotazník k dispo-

TEMPUS MEDICORUM

/ BŘEZEN 2017

zici na webové adrese: http://www.hc-institute.
org/cz/dotazniky/ambulantni-lekari.html.
Cílem je zvýšení kvality poskytovaného
servisu zdravotních pojišťoven, který nabízejí
svým klientům. Dlouhodobým cílem průzkumu je na základě zpětné vazby lékařů, kterou
vyjádří vyplněným dotazníkem, diskutovat
s managementem zdravotních pojišťoven
opatření vedoucí k postupnému zlepšování
kvality jejich servisu pro lékaře a jejich klienty.

Výsledky celostátního průzkumu budou
vyhlášeny 28. listopadu 2017 v rámci konference Efektivní nemocnice 2017 v pražském
hotelu Clarion.
Zároveň 1. března t. r. odstartoval pilotní
ročník hodnocení nemocnic z pohledu ambulantních lékařů. Své hodnocení můžete
vyjádřit na webovém odkazu:
https://goo.gl/forms/VnOmM7gleNAFDIWE2.
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Problémy a výzvy indického
zdravotnictví
Plán na zkvalitnění zdravotní péče v Indii představil 1. února 2017 při projednávání rozpočtu ministr financí
Arun Jaitley. Iniciativa zahrnuje jak konkrétní kroky pro eliminaci některých infekčních onemocnění,
tak systémové změny. Mezi ně patří nové zákony a regulační opatření s cílem snížit náklady na léky
i lékařské přístroje a snaha uvést indické zdravotnictví do souladu s mezinárodními standardy. Přesto
se zdravotnictví druhé nejlidnatější země světa v dalších letech pravděpodobně nevymaní ze spárů
nedůvěry veřejnosti a převahy privátně poskytovaných služeb. Analýzu důvodů i možností pro změnu
tohoto stavu zveřejnil odborný časopis The Lancet
Indičtí politici si dobře uvědomují, že
zdravá populace je jedním ze základních předpokladů ekonomického rozvoje země. Také
proto chtějí vymýtit viscerální leishmaniózu
a filariózu ( ještě v roce 2017), lepru (do roku
2018), spalničky (do roku 2020) a tuberkulózu (do roku 2025).
Zdraví obyvatel má pak zlepšit řada systémových opatření, u nichž se předpokládá, že
přilákají investice do zdravotnického sektoru.
Indie se přitom soustředí především na zdraví
jedinců v raných a pozdních fázích života
s důrazem na redukci maternální a neonatální
mortality. Pomoci má též pilotáž „chytrých
karet“, které budou u starších občanů obsahovat medicínsky relevantní údaje.
Arun Jaitley kromě toho oznámil zřízení
lázní a dvou nových organizací, jejichž úkolem bude rozvoj medicíny. Ty vzniknou ve
státech Džhárkhand a Gudžarát na základě
zkušeností z univerzity v Novém Dillí, která
v oblasti lékařského vzdělávání platí v Indii za
vlajkovou loď. Ministr financí chce také vydat
plošně peníze nejen pro zlepšení vzdělávání
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lékařů, ale také v reakci na nedostatek specialistů, který panuje zejména na sekundární
a terciální úrovni zdravotní péče.
Navzdory nárůstu finančních prostředků do systému bude v dalších letech Indie
nadále patřit mezi země, které vydávají na
zdravotnictví nejméně na světě. Podíl výdajů
ve vztahu k HDP činí pouze 1,4 %, což je hluboce pod průměrem států OECD (9,0 % v roce
2015). Indické zdravotnictví je kontrolováno
státem, více peněz do systému tedy potřebuje
směrovat jak centrální vláda, tak vlády jednotlivých 29 spolkových států.
Zvýšení výdajů na zdravotnictví představuje však pouze první krok, konstatuje The
Lancet. Ústřední vláda totiž často nedokáže
s penězi zacházet efektivně, což dokládají
časté výhrady ze strany nižších samosprávních celků, že finance chodí se zpožděním.
Uvedený fakt ostatně potvrzují i další čísla
– pouze v letech 2005 a 2013 dokázal státní

ministr zdravotnictví a péče o rodinu utratit
všechny alokované zdroje.
Existuje více důvodů, proč se indické
zdravotnictví netěší odpovídající politické
podpoře a proč jsou systémy pro jeho financování tak nedokonalé. Předně existuje nedůvěra a nedostatečná úroveň komunikace mezi
sektory, které mají silné slovo při zlepšování
poměrů ve zdravotnictví a přeneseně v celé
společnosti. Do hry vstupuje vláda, veřejné
služby, zdravotničtí pracovníci fungující napříč indickou pluralitní společností, lokální
a mezinárodní neziskové organizace i vědci.
Problémem dále je, že ministerstvo zdravotnictví a péče o rodinu nemá dostatek technických schopností pro implementaci ambiciózních zdravotnických programů. Indie nadto
klade nepřiměřený důraz na rostoucí a do značné míry neregulovaný, soukromý zdravotnický
sektor. Podle odhadů z rozmezí let 2003 až
2014 je podíl přímých plateb ve zdravotnictví
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v rozmezí od 66 % až do více než 80 %. Kolektiv
autorů textu časopisu The Lancet si tímto vysvětluje, proč zdravotnictví nestojí na předním
místě ani v polické agendě, ani u samotných
obyvatel, kteří nemají zkušenost, že by za zdravotní péči nesla odpovědnost centrální vláda.
Indické (soukromé i veřejné) zdravotnictví zůstává v nedobrém stavu. Peníze často
neputují tam, kam bylo původně zamýšleno,
mnoho zdravotnických zařízení postrádá kvalitní medicínské vybavení i patřičně školený
personál v oblasti primární péče a lékaři fungující v rámci veřejného systému přecházejí
do soukromé sféry. Výjimkou nejsou ani neetické způsoby vydělávání peněz – úplatky,
nepřiměřené ceny, zbytečně prováděné diagnostiky, ordinované léky a procedury.
Kroky indického ministra financí jsou
nicméně ve stínu vylíčené situace povzbudivé. Uznal totiž, že mezi zdravím a sociálními
determinanty zdraví existuje neoddělitelná
souvislost (viz kupř. jeho výrok „chudoba
je obvykle spojena se špatným zdravotním
stavem“). Celou problematiku totiž, jak je
známo, nelze redukovat na oblast financování. Správné fungování zdravotnictví tkví
v multisektorovém přístupu, tedy propojení
s ostatními systémy společnosti, což je rámec
přesahující kompetence a působnost ministra
zdravotnictví a péče o rodinu.
Okolnosti, které vedou k přímým platbám
za zdravotnické služby, píše dále článek The
Lancet, nepředstavují jen škodlivou zátěž
pro chudé vrstvy obyvatelstva. Jsou přímo
jedním z faktorů přispívajících k chudobě
jako takové. Proto se při podrobnějším pohledu na indický rozpočet patří položit otázku,
proč si indická vláda nestanovila jako vysokou
prioritu vytvořit zdravotnictví dostupné pro
všechny nebo proč se v každoročním rozpočtu
nevěnuje zdravotnictví náležitá pozornost.
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Neexistuje jednoduchý recept, na jehož
základě by se indické zdravotnictví stalo udržitelným. Spolu s tím, jak se Indie zbavuje
závislosti na mezinárodní pomoci, musejí
její představitelé přijímat rozhodnutí týkající
se sociálních determinantů zdraví, společenských nerovností a důsledků, které pro
společnost představuje nezdravá populace.
Taková rozhodnutí se v demokratických
společnostech uskutečňují prostřednictvím
debaty ve veřejném diskurzu, odkud pak vychází popudy směrem k představitelům moci.
V Indii je problémem právě to, že zdraví není
v dostatečné míře chápáno jako veřejný zájem
a že se diskuse o univerzální zdravotní péči
vedou pouze v akademické a politické rovině.
Postoj Indů vůči zdraví ale nelze jednoduše
označit za lhostejný. Sdělovací prostředky často
přinášejí zprávy o újmách způsobených alkoholem, sdělují informace o tragédiích plynoucích
z nekvalitní lékařské péče a referují o sebevraždách. Myšlenka univerzálně dostupné zdravotní péče jakožto základní společenské hodnoty
však nikdy nedosáhla onoho pomyslného politického vrcholu, který je v indické demokracii
tak důležitý. Jedinou výjimku tvořily volby ve
státě Ándhrapradéš v roce 2007, ve kterých se
téma zdraví stalo ústředním motivem kampaně
a samotného klání.
Za zmínku stojí také fakt, že indická společnost spatřuje v duševních a tělesných chorobách stigma, které určité skupiny lidí ještě
více izoluje a které zabraňuje, aby mohly svou
tíseň přetavit prostřednictvím fungujících
mechanismů v konkrétní kroky pro zlepšení
situace. Skupiny lidí, které by ze zavedení
univerzální zdravotní péče těžily nejvíce, jsou
tak paradoxně nejméně schopné příslušné
změny podporovat.

Přístup k indickému zdravotnictví po
desítky let utvářejí vědecké a ekonomické
přístupy. Nyní nastala potřeba mobilizovat
veřejnou debatu a přimět klíčové sektory
společnosti, aby se angažovaly. Právě zde
mohou pomoci vyspělejší státy. Ty mohou
přispět nejen řadou příkladů dobré praxe,
ale také ověřenými nástroji, díky nimž lze
řešit problémy, se kterými se indický zdravotnický systém potýká. Jakmile Indové
pochopí, že zdraví je základní sdílenou společenskou hodnotou, je nejméně z poloviny
vyhráno.
Lukáš Pfauser
Inzerce
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Podepsat můžeš, přečíst musíš!
Ve sdělovacích prostředcích se občas objevuje kampaň, která nabádá k opatrnosti při podpisu různých
smluv, závazků, objednávek apod. Tyto kampaně vznikaly postupně na základě velmi negativních
zkušeností lidí s různými prodejci a obchodníky, jejichž výsledkem byla většinou vysoká finanční ztráta
pro slabší smluvní stranu, kterou byl zpravidla jedinec, jenž se v otázkách závazků a smluvních povinností
moc neorientuje.

V této souvislosti a se změnou postoje zákonodárců doznala postupem času zásadních
změn i právní úprava, která dnes mnohem
více chrání běžného spotřebitele proti těmto
„obchodníkům“. Příkladem z nedávné minulosti může být i kampaň proti tzv. šmejdům,
kdy i ČLK se proti tomuto způsobu podnikání
striktně postavila a poskytovala negativní
stanoviska v případech, kdy byly nabízeny
zázračné léčebné metody a přístroje.
Proč tento úvod? Protože ani lékařům
se tento způsob podnikání nevyhýbá a jsou
velmi často vystaveni v rámci nedostatku času
a přemíry povinností tlakům obchodníků,
kterým mimoděk podlehnou jen proto, aby
se mohli věnovat plnění svých hlavních povinností. Mnozí namítnou, že je věcí každého,
jak se rozhodne a zda smlouvu uzavře, s tím,
že posléze musí nést odpovědnost za své činy.
Samozřejmě že tento závěr je zcela pravdivý,
avšak vzhledem k množícím se počtům případů, kdy lékař něco pod „nátlakem“ obchodníka podepíše anebo vyplní formulář z důvodu,
že připomíná dokument správního orgánu, či
je ujišťován, že se jedná o bezplatnou službu
apod., je vhodné toto téma po delší době připomenout, a zejména připomenout zásadu,
že není nutno každému vyhovět, a naopak je
potřeba nenechat se vmanipulovat z časových
důvodů do uzavření jakéhokoliv smluvního
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vztahu či poskytnutí služby. Zejména s nabídkami různých auditů, zveřejňování ve všelijakých seznamech, zpracování dokumentace
podle zákonných předpisů upravujících konkrétní oblast poskytování zdravotních služeb
nebo vedení lékařské praxe se v současnosti
doslova „roztrhl pytel“.
Vím, že teď si mnoho z vás říká, mně
by se to stát nemohlo, ale zkušenosti právní kanceláře ČLK hovoří o opaku. Přibývá
podvedených lékařů, kteří v omylu podepsali
či uzavřeli závazek, o který vlastně vůbec nestojí. Firem nabízejících nejrůznější služby
v oblasti zdravotnictví je velmi mnoho a jejich
agresivní jednání zacílené pouze na uzavření
smluvního vztahu je dnes zcela běžnou praxí,
s níž se určitě setkal každý z vás.
Bohužel ne každý umí říct NE! a ne každý
umí jednat v časovém či jiném presu. Základní
zásadou je ponechání si časového prostoru
na rozmyšlenou a nikdy nic obratem nebo
v časové tísni nepodepisovat. Totéž platí pro
telefonické nabídky – rozhodně nedoporučujeme hned udělovat žádný ústní souhlas,
který je zpravidla nabízející společností zaznamenán. Rovněž je vhodné pouze oznámit, že nemáte o nabídku zájem či že jste si
nic neobjednali, a jednoduše položit telefon.
Vždy, když nemáte čas danou záležitost řešit,
je žádoucí nabízejícího obchodníka asertivně
odkázat na pozdější dobu, s tím, ať případně
smluvní návrh ponechá na později anebo vám
zašle např. e-mailem. Pokud by se dotyčný
začal vymlouvat, že je nutno záležitost dořešit
hned, je to jasný a žádoucí důvod jednání okamžitě ukončit. Rovněž výmluva, že smlouvu
či návrh nelze k prostudování ponechat či
zaslat, je důvodem pro okamžité odmítnutí
dalšího jednání.
Písemný návrh je vhodné důkladně prostudovat a případné nejasnosti lze konzultovat s právní kanceláří ČLK. Teprve na základě
všech dostupných informací by si měl lékař
rozmyslet, zda je pro něj konkrétní smluvní
návrh akceptovatelný a přináší mu požadovaný benefit či službu. V těchto věcech totiž
není radno podléhat obchodníkům, kteří staví

konkrétní zvýhodnění na rychlém uzavření
smlouvy. Vždy by měl být dodržen postup
spočívající v předložení návrhu, následném
důkladném zvážení a teprve poté v podpisu
smlouvy.
Obezřetnost je v těchto případech na
místě, neboť poté, co lékaři podepíší zjevně nevýhodné smlouvy, mnohdy se diví, že
jsou povinni nevýhodné podmínky po určitou
dobu akceptovat. Ne vždy je totiž možno uzavření smluvního vztahu pro neplatnost nebo
uvedení v omyl právně napadnout.
Vracím se tedy na začátek. Podepsat můžete, přečíst a zvážit výhodnost musíte!
Mgr. Daniel Valášek, právník-specialista,
právní kancelář ČLK, ředitel kanceláře ČLK Olomouc
Inzerce A171000713
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Vyhozené peníze

U ambulantních lékařů je zbytečné objednávat si u externí firmy interní systém hodnocení kvality
a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

V posledním období některé soukromé
společnosti upozornily ambulantní poskytovatele zdravotních služeb – soukromé
lékaře, ať již primární, nebo specializované
ambulantní péče, že je jejich povinností podle
§ 47 odstavce 3 písm. b) zákona o zdravotních
službách zavést Interní systém hodnocení
kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních
služeb. Tyto firmy nabízejí, že za úhradu zpracují tento interní systém každému ambulantnímu poskytovateli, aby splnil svou zákonnou
povinnost.
Podle našeho názoru je vynakládání finančních prostředků za tvorbu tohoto dokumentu naprosto zbytečné, protože minimální
požadavky pro zavedení interního systému
hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných
zdravotních služeb stanovené Ministerstvem
zdravotnictví ČR na základě zákonného zmocnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví
ČR a na jeho internetových stránkách jsou pro
ambulantní poskytovatele skutečně „minimální“. Dokument, který by dokládal poskytovateli
ambulantních zdravotních služeb, že splnil
tuto zákonnou povinnost a zpracovala by jej
soukromá firma, může jistě mít deset nebo
dvacet stránek, ale podle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR při dodržení tam
uvedených bodů postačí jedna stránka A4,
kterou si velmi snadno vypracuje každý
soukromý lékař sám, bez toho, že by musel
vynakládat finanční prostředky soukromé
společnosti, která by mu takový dokument
vypracovávala.
Jak již bylo uvedeno, požadavky pro
dokument označovaný jako interní systém
hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných
zdravotních služeb lze nalézt ve Věstníku
Ministerstva zdravotnictví ČR i na webových
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
a zveřejníme jej rovněž v Knihovničce zdravotnické legislativy na webových stránkách
České lékařské komory. Pokud jde o ambulantní poskytovatele – soukromé praktiky
nebo specialisty, vyžadují se pouze tři
body, které by měly být patrně písemně
zpracovány jako doklad o tom, že poskytovatel zavedl Interní systém hodnocení
kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb i ve svém zdravotnickém
zařízení.
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Jde o tyto body:
1. Seznam léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti a zajištění jejich bezpečného uložení v souladu s doporučením výrobce.
Podle doporučení Ministerstva zdravotnictví
ČR půjde vždy o injekční roztoky chloridu draselného (KCL) o koncentraci 7,45 % a vyšší, inzuliny a neředěné hepariny, jsou-li používány.
2. Zavedení optimálních postupů hygieny rukou. Vyžaduje se vstupní školení všech
pracovníků poskytovatele zdravotních služeb
v oblasti hygieny rukou, vybavenost každého
umývadla hygienickými a dezinfekčními přípravky a schématem správného mytí rukou,
zejména ve vyšetřovnách, převazovnách a obdobných prostorách zdravotnického zařízení.
3. Řešení neodkladných stavů a první
pomoci. Jde o zajištění pravidelné kontroly
funkčnosti pomůcek pro řešení neodkladných
stavů, včetně exspirace léčivých přípravků se
zápisy o provedených kontrolách. Dále má být
zpracován periodický plán proškolení všech
pracovníků poskytovatele zdravotních služeb
v první pomoci a řešení neodkladných stavů,
přičemž proškolení má
Inzerce
být provedeno nejméně jedenkrát ročně
u všech pracovníků
poskytovatele zdravotních služeb. Dále
má být zajištěn systém
přivolání první pomoci a viditelné označení
tísňové linky 155, 112,
150 a 158 v prostorách
každého zdravotnického zařízení.
Z uvedeného je
zřejmé, že celý dokument označený jako
interní systém hodnocení kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb, který
má být vypracován
ambulantním poskytovatelem zdravotních
služeb, postačí na jedinou listinu s uvedením
konkrétních faktů podle konkrétních pod-

mínek příslušného zdravotnického zařízení.
Rozhodně k tomu netřeba služeb jakékoli
soukromé firmy.
Obdobně někteří podnikatelé v oblasti
tzv. prevencí rizik a bezpečnosti práce tvrdí,
že každý zaměstnavatel musí zajistit školení
prevencí rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro všechny zaměstnance prostřednictvím akreditované autorizované firmy,
která je oprávněna taková školení provádět.
Jde opět o dezinformaci, respektive informaci neúplnou a zkreslenou. Podle § 9 odstavec
3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. v platném
znění zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše
25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly
v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné
znalosti. Je nepochybné, že každý zdravotník
má nezbytné potřebné znalosti k tomu, aby
dokázal proškolit nové zaměstnance v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a prevenci
rizik na pracovišti, a není nutno, aby za toto
proškolení platil externím firmám, nemá-li
více než 25 zaměstnanců.
JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Ve své praxi soukromého ambulantního specialisty občas zdravotní stav některého z mých pacientů vyžaduje provedení
takového vyšetření, které v mé ambulanci
není možné. Proto takového pacienta odešlu s žádankou do nemocničního zařízení, které má možnost takové vyšetření
provést. Někdy jde dokonce o vyšetření,
které je potřeba s ohledem na zdravotní
stav pacienta provést pokud možno co
nejdříve, proto žádanku označím tradičním pojmem „statim“. Setkávám se však
s případy, kdy je pacient v nemocnici odmítnut, protože podle adresy svého bydliště náleží do jiné nemocnice, kam spadá
jeho území. Je takový postup v souladu
s právními předpisy?
Je třeba přiznat, že občas v praxi stále
ještě mylný dojem o existenci spádových území přetrvává. Ačkoliv se svého času tento
pojem v zákoně ještě vyskytoval, reálně byla
rajonizace pacientů podle spádových oblastí zrušena už někdy v 90. letech minulého
století. Již dlouhou dobu platí pacientovo
právo na svobodnou volbu poskytovatele či
zdravotnického zařízení, který je schopen
poskytnout takovou péči, která adekvátně
odpovídá zdravotnímu stavu pacienta, i když
nikoliv bezbřeze, existují zákonné důvody,
pro které může poskytovatel odmítnout přijetí pacienta do péče.
Tyto důvody jsou uvedeny v § 48 odst. 1
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, podle něhož poskyto-
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vit písemné potvrzení s uvedením jednoho
z oněch tří důvodů. Je nutno rovněž dodat, že
podle § 48 odst. 3 téhož zákona poskytovatel
nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče,
jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout
neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde
o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany
zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace
nebo výkon ochranného léčení nařízeného
soudem, pokud jiný právní předpis nestanoví
jinak. V podrobnostech v této obecné rovině
odkazuji na článek kolegyně Mgr. Čáslavské
v předchozím vydání časopisu Tempus medicorum.
Konkrétně k vašemu dotazu na odmítnutí
provedení vyšetření ze strany nemocnice, do
které se pacient s žádankou ambulantního
lékaře dostavil – takové odmítnutí z důvodu,
že na základě adresy bydliště patří pacient
spádově jinam, je tedy nezákonné a nemá
jakoukoliv zákonnou oporu. Ve vámi popisovaném případě je rovněž otázkou, zda pacient
vyžadující „statim“ vyšetření neměl být přijat
i bez případné diskuse o spádových územích
neboli zda pacientův zdravotní stav nevyžadoval poskytnutí neodkladné péče. Uvedení
požadavku „statim“ na vaší žádance jistě muselo mít nějakou oporu ve vašem odborném
nálezu, a jak již bylo výše uvedeno, pacienta, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí
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Spádová území

vatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud:
a) by přijetím pacienta bylo překročeno
únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí
brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného
pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by
zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných
pacientům již přijatým,
b) by vzdálenost místa pobytu pacienta
neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby,
c) není pojištěncem zdravotní pojišťovny,
se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce
z jiných států Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace či ze států, se kterými má Česká
republika uzavřenu smlouvu o sociálním
zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu
nároky na zdravotní péči.
Pouze je-li naplněn jeden ze tří výše uvedených důvodů (žádný jiný), může poskytovatel svého práva odmítnout přijetí pacienta
využít a pacientovi o této skutečnosti vysta-
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neodkladné péče, odmítnout nelze ani na
základě jednoho ze tří možných zákonných
důvodů. Neodkladnou péči definuje citovaný
zákon v ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) jako
takovou péči, jejímž účelem je zamezit nebo
omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést
k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví
nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest
nebo náhlé změny chování pacienta, který
ohrožuje sebe nebo své okolí.

Jsem praktická lékařka pro děti a dorost a v posledním čísle Tempusu medicorum jsem si přečetla v rámci právní
poradny článek Mgr. Čáslavské o tom,
že dnes již je možné za určitých podmínek vyřadit pacienta z péče, pokud např.
pacient s lékařem trvale nespolupracuje
anebo opakovaně porušuje vnitřní řád
zdravotnického zařízení. Mohu toto své
právo využít i u nezletilého pacienta v případě, že některý z důvodů naplní jeho rodiče? Jestliže rodiče mají své nezadatelné
právo udělovat souhlas s poskytovanou
péčí a jednat jménem dítěte, měli by dle
mého názoru nést i odpovědnost za to,
jak se v mé ordinaci chovají a jak např.
dodržují mnou indikovaný léčebný režim
pro nezletilého pacienta.
Zákon o zdravotních službách, účinný od 1.
4. 2012, skutečně dnes již umožňuje, na rozdíl
od předchozí právní úpravy, ukončit péči o pacienta jednostranně z rozhodnutí samotného
poskytovatele, jestliže dojde ze strany pacienta
k naplnění jednoho ze zákonem předpokládaného důvodu. Těmito důvody podle § 48
odst. 2 tohoto zákona jsou a poskytovatel může
ukončit péči o pacienta v případě, že:
a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,
b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele,
c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,
d) pacient závažným způsobem omezuje
práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný
postup, pokud s poskytováním zdravotních
služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno
zdravotním stavem,
e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb;
to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti
souvisí se zdravotním stavem pacienta.
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Ukončení péče o nezletilého pacienta

Ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému
poškození zdraví pacienta. O ukončení péče
je poskytovatel povinen vydat pacientovi písemné potvrzení s uvedením konkrétního
věcného důvodu. Podrobněji v obecné rovině odkazuji na předchozí článek kolegyně
Mgr. Čáslavské, který ve svém dotazu sama
zmiňujete.
Nyní k vašemu konkrétnímu dotazu týkajícímu se případu nezletilého pacienta a jeho
zákonných zástupců. Jelikož jsme si vaši otázku svého času sami také kladli, protože není
zákonem výslovně řešena, obrátili jsme se
s žádostí o stanovisko na Ministerstvo zdravotnictví ČR, tedy orgán, který byl navrhovatelem a předkladatelem zákona o zdravotních
službách. Ministerstvo ve svém výkladovém
stanovisku deklarovalo, že dítě nemůže nést
za jednání svých rodičů, které samo nezpůsobilo a není schopno ho ovlivnit, tak závažný
následek, jako je ukončení péče lékaře o něj.
Nelze tedy ukončit péči o nezletilého pacienta
a vyřadit ho z registrace na základě toho, že
jeden ze zákonných důvodů naplní jeho rodič,
neboť by to mj. také bylo v rozporu s mezinárodními právními předpisy, které zakotvují
ochranu práv samotného dítěte.
Je nepochybné, že orgánem vykládajícím
právní předpisy je především soud a klíčový výklad ustanovení § 48 odst. 2 zákona
o zdravotních službách by poskytl právě až
soud v konkrétním případě. Žádné takové
rozhodnutí soudu však nyní není k dispozici.
Přesto ale tento řekněme „poradní“ výklad
ministerstva svou logiku má a nebylo by vhodné brát ho na lehkou váhu – mj. také proto,
že ministerstvo je jedním z orgánů, které se

můžou podílet na řešení případné stížnosti
rodiče na neoprávněné ukončení péče o jeho
nezletilé dítě, přičemž svým stanoviskem ministerstvo de facto dopředu avizuje, jak by se
k takové eventuální stížnosti stavělo. Ačkoliv
tedy má nepochybně svou logiku a věcnost
i váš názor, doporučujeme z výše uvedených
důvodů názor ministerstva respektovat.
Co je však důležité dodat a na co upozornilo i samo ministerstvo v rámci svého stanoviska, je oprávnění poskytovatele vyplývající
z § 28 odst. 3 písm. e) zákona o zdravotních
službách, podle kterého má nezletilý pacient
právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, ovšem za podmínky, že je
tato přítomnost v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li
přítomnost poskytnutí zdravotních služeb.
Tedy z opačného pohledu, pokud přítomnost
rodiče dítěte z jakéhokoliv důvodu narušuje
poskytnutí péče dítěti anebo rodiče např.
porušují vnitřním řádem či zákonem stanovené povinnosti, sice lékař není oprávněn ukončit péči o nezletilého pacienta, ale
zcela v souladu se zákonem může využít
v zájmu nezletilého pacienta svého práva
vykázat rodiče z ordinace a neumožnit mu
účast u vyšetření. Lze hodnotit pozitivně,
že samo ministerstvo ve svém stanovisku
na toto ustanovení poukázalo a konstatovalo, že v případech, kdy přítomnost rodičů
neumožní bezproblémové poskytnutí péče
nezletilému pacientovi a není možné situaci
řešit domluvou, se lékaři nemusejí bát svého
zákonného práva využít.
Zpracoval:
Mgr. Bc. Miloš Máca,
právník-specialista,, právní kancelář ČLK
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„Zmatené nadstandardy“?
Koncem loňského roku byl v Mladé frontě Dnes na první straně zveřejněn článek, v jehož nadpisu bylo
uvedeno, že lékaři podvádí s nadstandardy. Lékaři mají podvádět tím, že pacientům nabízejí jakési
„nadstandardní služby“ za příplatek nebo úhradu, ačkoli to zákon zakazuje, a v době, kdy to zákon
umožňoval, tuto část zákona zrušil Ústavní soud, který jakékoli nadstandardy za příplatek zakázal.
Pacient si prý buď hradí vše sám – tedy
příslušný zdravotní výkon, veškeré zdravotnické prostředky i léčivé přípravky – a pak
mu lze poskytnout zdravotní službu za plnou
úhradu a neúčtovat ji jeho zdravotní pojišťovně, nebo mu lze poskytnout pouze to, co
je hrazeno ze zdravotního pojištění, a „nic
víc“. Žádné příplatky a doplatky či úhrady
za ekonomicky náročnější provedení výkonu
poskytovatel od pacienta požadovat nesmí.
Ústavní soud přece zakázal ekonomicky
náročnější provedení výkonů za příplatek
a zrušil část zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, který to umožňoval.
Na toto tvrzení, zcela suverénně uveřejněné na první straně deníku Mladá
fronta Dnes, reagovalo hned několik
právníků zabývajících se touto problematikou, z nichž část jednoznačně vyvracela údaje uvedené v tomto článku.
Hned druhý den proto ve stejném deníku
(nikoli však již na první straně) byl otištěn
článek o „zmatených nadstandardech“, kde
byl zveřejněn právní názor, že podle části
právníků je tomu naopak, pacient má právo
požadovat to nejlepší, co existuje a co mu
poskytovatel poskytnout může a je schopen,
i za cenu úhrady ekonomicky náročnějšího
způsobu provedení výkonu nebo komfortnějšího provedení výkonu nebo kvalitnějšího
zdravotnického prostředku, než hradí jeho
zdravotní pojišťovna. Pokud toto pacient od
poskytovatele zdravotní služby požaduje, nikdo nemá právo jej diskriminovat a neumožnit mu úhradu v takovém rozsahu, v jakém se
poskytuje každému pojištěnci jeho zdravotní
pojišťovny, a lze od něho požadovat pouze to,
co přesahuje úhradu ze zdravotního pojištění.
Část právníků tedy zaujala jednoznačně
stanovisko, že pacient má právo požadovat to
nejlepší, nesmí být diskriminován a nesmí mu
být upírána úhrada ze zdravotního pojištění,
která je za příslušný výkon běžná.
Druhá část právníků zabývajících se touto problematikou setrvává na stanovisku,
že „jakékoli nadstandardy jsou zakázány“
a pacient, pokud si chce něco hradit, si musí
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hradit plný výkon, včetně zdravotnických
prostředků, sám.
Je skutečností, že v době, kdy novelou
zákona o veřejném zdravotním pojištění
bylo umožněno tzv. „ekonomicky náročnější
provedení zdravotního výkonu za úhradu“,
Ústavní soud tuto část zákona zrušil. Zrušil ji
však pouze z jednoho jediného důvodu. Zcela
nešťastně zákon stanovil, že seznam zdravotních výkonů, které lze provést ekonomicky
náročnějším způsobem, stanoví prováděcí
předpis – vyhláška. Právní kancelář České
lékařské komory již tehdy důrazně upozorňovala Ministerstvo zdravotnictví ČR i vládní
legislativu, že Ústavní soud reaguje velmi
nepříznivě na případy, kdy jakékoli platby ve
zdravotnictví má určovat prováděcí právní
předpis, tedy vyhláška, s tím, že vše, co se týká
plateb ve zdravotnictví, má stanovit pouze
zákon. Doporučovali jsme, aby ustanovení
o prováděcí vyhlášce bylo bez dalšího vypuštěno a aby sám poskytovatel si s příslušným
pacientem mohl dohodnout ekonomicky
náročnější provedení výkonu za příplatek
tam, kde takové provedení výkonu zdravotní
pojišťovna v plném rozsahu nehradí. Proti
takové právní úpravě by ze strany Ústavního soudu rozhodně připomínky nebyly, což
vyplývá z obsahu jeho nálezu. Ústavní soud
v něm totiž přímo zdůrazňuje, že jeho
nález nesměřuje k zákazu jakýchkoliv
nadstandardů či příplatků za komfortnější, ekonomicky náročnější provedení
zdravotních výkonů, ale zdůrazňuje, že
seznam těchto výkonů nebo jakékoli podmínky nemůže v žádném případě stanovit
prováděcí podzákonný právní předpis.
Jediným důvodem zrušení ustanovení
zákona o veřejném zdravotním pojištění o ekonomicky náročnějším provedení
výkonu za úhradu byla tedy skutečnost,
že seznam těchto výkonů měla stanovit
prováděcí vyhláška. Žádný seznam přitom nebylo třeba pořizovat, každý poskytovatel by si s každým pacientem sám
dohodl ekonomicky náročnější provedení
těch výkonů, které nejsou plně hrazeny ze

zdravotního pojištění, resp. je ze zdravotního pojištění hrazeno pouze ekonomicky
méně náročné provedení příslušného výkonu, při stejném terapeutickém účinku.
V současné době snad není pochyb o tom,
že si pacient může připlatit v nemocnici za nadstandardní pokoj a neplatí si, s ohledem na tuto
skutečnost, celou hospitalizaci. Není pochyb
o tom, že pacient může požádat poskytovatele
zdravotní služby o poskytnutí dohodnutých
služeb nehrazených ze zdravotního pojištění
za dohodnutou úhradu. To se běžně děje. Již
větší pochybnosti mají někteří poskytovatelé
o tom, zda lze přijmout úhradu za dohodnutou
službu spočívající v tom, že pacient, který má
právo zvolit si poskytovatele zdravotní služby,
ale nikoli již lékaře, který výkon provede, tedy
například lékaře, který mu provede operaci
v nemocnici, si může jako hrazenou dohodnutou službu dohodnout provedení výkonu
konkrétním lékařem–zaměstnancem, kterého
si zvolí. Je nepochybné, že pacient právo volby
ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího
příslušný výkon nemá, má právo pouze volby
poskytovatele zdravotní služby – tedy například nemocnice. Pokud si výslovně přeje určit
lékaře, který mu výkon provede, a poskytovatel je způsobilý a ochotný jeho přání vyhovět,
podle mého názoru nic nebrání tomu, aby se
poskytovatel s pacientem dohodli na přiměřené úhradě za tuto dohodnutou službu nehrazenou ze zdravotního pojištění. Totéž se podle
mého názoru týká ekonomicky náročnějšího,
komfortnějšího provedení některých výkonů
nebo zdravotnických prostředků nad rámec
úhrady ze zdravotního pojištění.
Podle článku 2 odstavce 3 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního
pořádku České republiky, „každý může činit,
co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí
být nucen činit, co zákon neukládá“.
Podle článku 31 věta prvá téže Listiny
„Každý má právo na ochranu zdraví“.
Toto ustanovení není pouze proklamativní,
ale znamená, že každý občan má právo učinit
pro své zdraví vše, co uzná za vhodné, tedy
například i požádat o provedení určité zdra-
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votní služby ekonomicky náročnějším způsobem než tím, který je hrazen ze zdravotního
pojištění za příplatek. Nejde tedy o právo
poskytovatele zdravotní služby účtovat
si příplatky za ekonomicky náročnější
provedení zdravotního výkonu nebo dohodnuté služby nehrazené ze zdravotního
pojištění, ale jde o právo pacienta o toto
poskytovatele žádat a právo poskytovatele pacientovi vyhovět, je-li to v možnostech tohoto poskytovatele.
V rozporu se zákonem by byla pouze situace, pokud by pacient měl hradit to, co je
hrazeno ze zdravotního pojištění, a duplicitně
by hradil zdravotní službu jednak pacient,
jednak i jeho zdravotní pojišťovna. Toto zákon
výslovně zakazuje. Není tedy rovněž v souladu se zákonem žádat pacienta automaticky
o jakékoli registrační poplatky za přijetí do
péče poskytovatele zdravotní služby.
V případě poskytovatelů zdravotních služeb, ať již ambulantních, nebo nemocnic, pokud o to požádají, bez problému lze připravit
smlouvu o poskytování dohodnutých služeb
nehrazených ze zdravotního pojištění, která
zatím vždy obstála před všemi kontrolami.
Pokud si pacient dohodne s poskytovatelem
zdravotní služby poskytnutí některých dohodnutých služeb ekonomicky náročnějším

způsobem, než je hrazen ze zdravotního pojištění, musí být ze smlouvy patrné, že se tak
děje na jeho výslovnou žádost a že bere na
vědomí, že výkon lze provést i jiným způsobem, bez jakéhokoliv příplatku. Nelze si
dost dobře představit, že by k takové dohodě došlo pouze ústně, protože její obsah by
mohl potom kdokoli popřít. Rozhodně lze
doporučit písemnou a velmi dobře jasně zpracovanou smlouvu o poskytnutí
dohodnuté zdravotní služby nehrazené
ze zdravotního pojištění za dohodnutou
úhradu na výslovnou žádost pacienta.
Přestože jsem přesvědčen o tom, že
tyto služby lze poskytovat a od pacienta za
ně úhradu, po předchozí jasné dohodě, přijmout, novou legislativní úpravu, která by tato
pravidla lépe upravila, by bylo jistě žádoucí
přijmout.

Shrnutí

Ač stanoviska různých právníků zabývajících se touto problematikou nejsou
jednotná, podle mého právního názoru,
který jsem již mnohokrát vyzkoušel
v praxi a prošel různými kontrolami, lze
s pacientem na jeho výslovnou žádost
uzavřít smlouvu o poskytnutí dohodnutých služeb nehrazených ze zdravotního

pojištění, včetně poskytnutí ekonomicky
náročnějšího provedení určitých zdravotních výkonů za úhradu, která vyjadřuje
rozdíl mezi tím, co hradí zdravotní pojišťovna, a tím, co požaduje pacient a poskytovatel je schopen této žádosti vyhovět.
Ústavní soud rozhodně nezakázal žádné
nadstandardy ani dohodnuté služby za
úhradu, pouze vyloučil, aby seznam takových služeb stanovil (zcela zbytečně!)
prováděcí právní předpis. Jinak naopak
konstatoval, že ústavní pořádek České
republiky dohodu o nadstandardu za příplatek ani dohodnuté služby nevylučuje,
ale naopak umožňuje. Nejde o právo poskytovatele zdravotní služby žádat příplatek, ale o právo pacienta požadovat
nejlepší možnou péči, byť ekonomicky
náročnějším způsobem, než je hrazena
ze zdravotního pojištění, a nebýt za to
diskriminován. Smlouva s pacientem
o poskytnutí těchto služeb za předem dohodnutou úhradu musí být, podle mého
názoru, písemná a precizní. Legislativní
úprava ekonomicky náročnějšího provedení výkonu při stejném terapeutickém
účinku za přiměřenou úhradu je žádoucí.
JUDr. Jan Mach,
ředitel právní kanceláře ČLK

Dar Lékařům bez hranic

V

ýroční setkání Okresního sdružení lékařů ČLK v Ostravě proběhlo dne 21. 2. 2017 v hotelu
Harmony. Přítomní si vyslechli obvyklý program a v nastalé diskusi si
účastníci připomněli událost, ke které
došlo na XXXI. sjezdu ČLK v listopadu
2016 v Praze, a sice k odmítnutí finanční
podpory organizaci Lékaři bez hranic.
Jistě všichni souhlasíme s právem každého lékaře svobodně se rozhodnout, kterou
instituci či organizaci chce svým finančním
příspěvkem eventuálně podpořit, anebo jestli
vůbec některou. Jsme si také vědomi, že přispívat lze i jinak. Přispívat můžeme každý z nás
třeba měsíčním příspěvkem ze svého účtu (já
tak činím několik let částkou 500 Kč měsíčně).
A přesto v některých z nás zůstal nepříjemný pocit z této situace, která na sjezdu nastala. Po diskusi o tomto všem pak následným
hlasováním rozhodlo naše Okresní sdružení
v Ostravě, že ze svých peněz přispějeme částkou 100 000 Kč na konto Lékařů bez hranic,
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podobně jako to nedávno učinilo Okresní sdružení v Praze 2, a možná, alespoň já v to doufám,
třeba menšími příspěvky akci podpoří i některá
další okresní sdružení.
Vždyť podle slov Pavla Grubera, ředitele
české kanceláře Lékařů bez hranic, která zazněla v poděkování za dar 300 000 Kč od ČLK,
o kterém rozhodl sjezd delegátů v roce 2015,
lze za tuto částku zajistit např. zdravotní Inzerce A171000407
péči pro 90 000 lidí na
celý měsíc.
Odcházeli jsme
z okresního shromáždění s pocitem
jisté hrdosti, že si můžeme ještě sami sebe
vážit, že naše morální
vlastnosti ještě našemu lékařskému stavu
odpovídají.
Také bych chtěla
touto cestou poděkovat za obětavost a vy-

jádření úcty a sounáležitosti s naším vzdáleným
regionem panu prezidentovi ČLK MUDr. Milanu Kubkovi, který přijel z Prahy, aby se zúčastnil našeho jednání, trpělivě s námi diskutoval,
aby pak přijel, jistě velmi unaven, pozdním
večerním vlakem kolem půlnoci domů. Velmi
si toho vážíme.
MUDr. Eva Dostalíková,
členka představenstva OS ČLK v Ostravě
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„Důstojné umírání“
Důstojný závěr života
s nevyléčitelnou nemocí

konference České lékařské komory
pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana
úterý 6. června 2017, 9.00–15.30 hodin
Konferenční centrum Hotel GRANDIOR, Na Florenci 29, Praha 1
Důstojný závěr života s nevyléčitelnou nemocí a slušné umírání jsou velké výzvy současné doby. Moderní
paliativní medicína prokázala, že je možné efektivně zmírnit bolest a další tělesné i psychické symptomy.
A nabídnout pacientům i jejich blízkým komplexní podporu tak, aby mohl být závěr života všemi zúčastněnými vnímán jako důstojný. Taková péče u nás ale není řadě pacientů dostupná. Jedním z cílů konference je
popsat, kteří pacienti potřebují v závěru života paliativní péči. A rovněž jaké potřeby a která dilemata jsou
v této fázi potřeba řešit.
Dále budou diskutovány možnosti a limity paliativní péče v různých segmentech zdravotního a sociálního
systému včetně péče hospicové. Zazní též příspěvky o právních a ekonomických aspektech paliativní péče.
Kromě příspěvků předních odborníků z oblasti paliativní péče, lékařské etiky a zdravotnického práva bude
na konferenci věnován významný prostor mezioborové diskusi.

Hlavní témata konference:

n Koncept důstojnosti v závěru života ve filozofické a klinické diskusi a role paliativní péče
n Kteří pacienti potřebují v závěru života paliativní péči
n Paliativní péče v různých prostředích (intenzivní péče, akutní nemocnice, následná péče,

domácí prostředí, hospic)

n Právní aspekty paliativní péče
n Zdravotně politické a úhradové aspekty péče o pacienty v závěru života

MUDr. Milan Kubek,
prezident České lékařské komory
NA KONFERENCI JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
Přihlášky na www.lkcr.cz (sekce KURZY ČLK – číslo kurzu: 66/17)
Účastnický poplatek 850 Kč
Číslo účtu: 19-1083620217/0100, v. symbol 6617
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Potvrzení o úhradě účastnického poplatku je nutné předložit u registrace.
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Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na semináři je přiděleno 6 kreditů dle SP č. 16 ČLK, akce je akreditována
podMEDICORUM
číslem 46675.
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Lékaři se v penězích netopí!
Reaguji na slova prezidenta Miloše Zemana, jenž se ve své kritice politiky ČSSD ve věci
hospitalizačních poplatků zmínil, že podle jeho
názoru mají lékaři již více než dost. Namítám,
že všichni, kdo pečují o zdraví občanů v ČR,
jsou hodnoceni stejně špatně, sestry i lékaři.
„Sociální demokracie měla ve svém volebním programu zachování hospitalizačních
poplatků, naprosto zbytečně tento bod pustila,
a tím zdravotnictví přišlo o dvě miliardy korun
ročně, které by se mohly věnovat na zlepšení
platové úrovně, ne lékařů, ti mají podle mého
názoru už více než dost, především sester a pečovatelek v této oblasti,“ řekl Zeman.
Výše uvedená slova shrnují zřejmě názor
pana prezidenta na ohodnocení zdravotníků
v České republice. Považuji to za populistické
prohlášení, kdy se opět, stejně jako jeho předchůdce, snaží rozdělit pracovníky, kteří pracují
ve zdravotnictví, tak aby se z nich staly antagonistické skupiny. Snaží se vzbudit dojem, že mu
leží na srdci blaho nelékařských pracovníků. Má
pocit, že lékaři „již mají dost“. Myslím, že není
možné, aby pan prezident nevěděl, že lékaři
v naší zemi jsou hluboko podhodnoceni ve srovnání s okolními evropskými zeměmi, ačkoliv
úroveň poskytované péče je na vysoké úrovni.
Prohlášení pana prezidenta budí dojem, že lékařská profese je zřejmě nejlépe placená práce
v ČR, že lékaři se topí v penězích atd. Zapomíná
však občanům této země také sdělit, že péče
v ČR je možná jen díky překračování zákoníku

práce, kdy je běžné, že lékaři odslouží nad rámec
své pracovní doby kolem 1500 hodin navíc. Je to
tedy tak, že platy či mzdy, které dostávají lékaři
v ČR, nejsou za 8,5 hodiny, ale za mnohem více.
Díky tomuto systému je možné, aby péče byla
zajišťována na stále se zlepšující úrovni.
Zapomíná rovněž sdělit, že lékařská profese, která je ve všech vyspělých zemích řazena na
první místo, co se týká prestiže, je v těchto zemích také náležitě ohodnocena – v ČR je v prestiži na prvním místě, nikoliv však v ohodnocení.
Při hodnocení OECD bylo např. zjištěno, že
pokud by tempo zvyšování platů českých lékařů
rostlo současným tempem, pak na úroveň Německa se dostaneme za 20 let, na úroveň Norska
nikdy! Otázka tedy nestojí tak, že sestry jsou
hůře hodnoceny než lékaři, mladší lékaři jsou
hodnocení hůře než starší lékaři, nemocniční
lékaři jsou na tom lépe či hůře než ambulantní
specialisté či naopak – a tak bych mohl pokračovat dále. Jedinou pravdou je, že všichni, kdo pečují o zdraví občanů v ČR, jsou hodnoceni stejně
špatně. Přitom jedna skupina nemůže existovat
bez druhé. Ve vyspělých zemích vlády pochopily,
že pokud má země prosperovat, je nutné, aby
bylo zdravé nejenom hospodářství, ale aby byla
zdravá především populace. Aby to tak bylo, je
zapotřebí, aby zdravotníci byli adekvátně ohodnoceni, aby neměli existenční problémy, aby
fungoval systém vzdělávání atd. V ČR se stále
vymýšlejí zástupné problémy a vláda včetně
pana prezidenta se snaží znepřátelit jednotlivé

Už se ani vracet nechci
Vážení, dovolte mi poděkovat Vám za snahu zachránit české zdravotnictví. Bohužel mě
čím dál víc přepadá pocit marnosti.
Jsem lékařka anestezioložka, zatím neatestovaná. Medicínu jsem dokončila v roce
2011. V té době probíhala akce „Děkujeme,
odcházíme“. Já, jako dítě z naprosto nelékařské
rodiny, jsem až v té době začala přicházet na
to, jak zdravotnictví v našem státě funguje.
Sledovala jsem internetové zprávy na dané
téma, a hlavně jsem se zajímala o diskusi běžných lidí – pacientů pod články. Díky nim jsem
pocítila silnou chuť buď s medicínou rovnou
praštit, nebo po dokončení studia nastoupit
někam do fabriky k pásu. Ta nevraživost lidí
vůči lékařům a jejich požadavkům byla děsivá.
Překonala jsem svůj nepříjemný pocit a v euforii z dokončeného studia jsem nastoupila
do práce na ARO FN Plzeň. Práce se mi líbila
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velmi, troufám si tvrdit, že jsem pro sebe našla
ten správný obor. Bohužel, po asi dvou letech
mi začalo docházet, že pokud zůstanu na tomto
pracovišti a vůbec v ČR, nikam dál se neposunu. Podrobnosti teď nechám stranou, ač jsou
zajímavé, nejsou momentálně tím hlavním, co
mám na srdci. Učinila jsem tedy rozhodnutí
a sehnala si práci v Německu, velmi blízko za
hranicemi. Práce v Německu není o nic snazší
než u nás, má svá specifika, každopádně jsem se
od roku 2014 hodně naučila a moje práce byla
adekvátně finančně ohodnocena.
Momentálně jsem na rodičovské dovolené
a ani v tomto ohledu si nemůžu stěžovat. Jednou bych se chtěla vrátit do Čech, ale obávám
se, že nebude kam. Proto se také snažím lidem
mimo zdravotnictví vysvětlovat, o co nám lékařům jde. A v tom vidím ten problém, je to
házení hrachu na zeď, naprostý zmar a zou-

skupiny a postavit pacienty proti zdravotníkům. Říká se, že požadavky zdravotníků jsou
nehorázné, stále je nám předkládána naše čest
a Hippokratova přísaha (mimochodem nikdy
ne celá). V kontrastu se pak dozvíte, že páni
poslanci si musejí zvýšit plat – je nemorální,
aby jejich plat se nezvyšoval –, nikdo se neptá,
zda jejich práce a výsledky tomu odpovídají,
zda jsou nositelé nějakých výkonů.
Závěrem bych rád vyjádřil víru ve skutečnost, že občané ČR jsou myslící bytosti, které
si dokážou fakta srovnat a zjistit, kde je pravda.
Nikdy jsem nebyl příznivcem pana prezidenta
Zemana (byť s některými jeho výroky lze souhlasit – např. nesmyslnost zrušení poplatků
za pobyt v nemocnici apod.). Nyní však vím, že
pokud by se rozhodl znovu kandidovat na post
hlavy státu, já rozhodně k jeho volitelům patřit
nebudu, a věřím, že žádný z rozumných zdravotníků. Nevěřím totiž, že chce být prezidentem
všech občanů – prezidentem občanů–zdravotníků totiž rozhodně není. Snad nový prezident,
který vyjde z přímé volby občanů ČR, bude mít
na problémy zdravotnictví jiný náhled – chci
být v tomto ohledu optimista. Aby to tak bylo, je
však třeba abychom my zdravotníci (tedy lékaři
i sestry) byli jednotní v našem úsilí o zlepšení
našich podmínek, aby vláda i pan prezident
nás zdravotníky vzali na vědomí jako důležitou
a nikoliv bezvýznamnou skupinu, se kterou se
není třeba zabývat. Jedině tak bude pokračovat
trend zlepšování zdraví české populace, jedině
tak budeme moci dobře pečovat o zdraví našich
pacientů, což je naše poslání.
MUDr. Martin Polák, Nemocnice Příbram

falství. Právě jsem ukončila rozsáhlou diskusi
na Facebooku ohledně situace v domažlické
nemocnici. Snažila jsem se vysvětlit, proč lékaři odcházejí. Odpovědí, která dostala nejvíce
„lajků“, bylo, že ať si jdou, ale ať si studium
zaplatí, protože vystudovali z kapes daňových
poplatníků. A že ti slušní nikam neodcházejí.
A že odchod není forma protestu, že naším
„posláním“ je zůstat v ČR a léčit pacienty, že
přece nikdo nezná žádného chudého lékaře.
Pikantní na tom všem je, že takto se mnou diskutovala bývalá zdravotní sestra. Vyzvala jsem
dotyčné k podepsání Vaší petice. Petice, která
od začátku akce získala k dnešnímu dni kolem
3800 podpisů, troufám si tvrdit, že převážně
od zdravotníků. Něco mi říká, že nejde o čas,
jde o to, že lékaři jsou veřejnosti prezentováni
jako vyžírkové, hamižní lumpové, kteří okrádají
náš stát, nás všechny a nikdy nebudou mít dost.
Víte co? Já už se vlastně asi ani vracet nechci.
MUDr. Eva Šrámková
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 Nabízíme: možnost dalšího vzdělávání, přechodného ubytování a služebního bytu, stabilní
zázemí.
 Kontakt: 352 511 100,
director@bohemia-lazne.cz

MEDICORUM

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

DALŠÍ INZERÁTY NAJDETE NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
FARKASOVA & PARTNERS

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU –
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,

KDE JSOU UVEŘEJNĚNY NEJEN PERSONÁLNÍ INZERÁTY, ALE I ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY Z OBORU.
STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA
PŘIJMEME VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE A FYZIOTERAPEUTA
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, akreditované zdravotnické zařízení,
přijme pro svá pracoviště v rámci celé ČR všeobecné praktické lékaře
a fyzioterapeuta do Karlových Varů.
 Nabízíme: zajímavé platové podmínky, stabilní práci, plný pracovní úvazek,
pevnou pracovní dobu, podporu dalšího vzdělávání, příspěvek na stravování,
5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další zajímavé benefity, pro lékaře
nabízíme možnost získání atestace.
 Kvalifikační předpoklady: VŠ – lékařská fakulta, atestace všeobecné lékařství.
 Pro fyzioterapeuta: osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu dle zák. 95/2004.
 Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661.

LÉKAŘ/KA, VEDOUCÍ LÉKAŘ/KA

Přijmeme na HPP nebo VPP do našich Royal
Spa lázeňských zařízení.
 Požadujeme: VŠ lék. směru s atestací, u ved.
lékaře atestaci RFM/FBLR, profesionální
a zodpovědný přístup k práci a klientům, bezúhonnost, zdrav. způsobilost, kom. znalost NJ
nebo RJ vítána.
 Nabízíme: stabilní zázemí, motivující fin.
ohodnocení, možnost seberealizace a odb. vzdělávání, solidní jednání, příjemné prac. prostředí,
zajištění stravy, možnost ubytování.
 Váš životopis zašlete na pers. odd. na email
hr@royalspa.cz.
 Případné dotazy Vám zodpoví paní Křečková
na tel.: 727 870 642.

GONA SPOL. S R.O.

NABÍZÍM ZAMĚSTNÁNÍ

Přijmu gynekologa, gynekoložku do soukromé
praxe v Praze. Lze i částečný úvazek. Jsme akreditované zařízení MZ pro vzdělávání v gynekologii
a porodnictví pro registrujícího gynekologa.
 Kontakt: horcic.luk@volny.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU
A LSPP PRO DOSPĚLÉ

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: Primář/primářka
Oddělení urgentního příjmu a LSPP pro dospělé
ve FN Motol.
 Požadavky: LF, specializovaná způsobilost
v oboru urgentní medicína (nebo interna, anesteziologie a resuscitace, praktické lékařství pro
dospělé), min. 10 let praxe v oboru, organizační
a řídící schopnosti, aktivní znalost alespoň jed-

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06
Praha 5 hledá lékaře/lékařku na post vedoucího infekčního oddělení.
 Požadujeme: sp. způsobilost v oboru podmínkou, plný úvazek, nástup dohodou.
 Písemné nabídky včetně CV zasílejte na e-mail:
interna@fnmotol.cz.
 Nabízíme: možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, dobré fin. ohodnocení, ubytování pro
mimopražské a další zaměstanecké benefity.

NEMOCNICE NA BULOVCE

LÉKAŘ

Nemocnice Na Bulovce přijme lékaře na Neonatologické oddělení (Oddělení fyziologických novorozenců a JIP) na plný pracovní úvazek. Praxe
v neonatologii či v pediatriie není podmínkou.
 CV s motivačním dopisem zasílejte nejpozději
do 20. března na e-mail: martin.cihar@bulovka.cz.
Stránky oddělení www.novorozencibulovka.cz.

Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:

- v elektronické podobě PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE (distribuce probíhá
především na lékaře, nelékaře a management zdrav. zařízení)
- na www.pracavzdravotnictve.sk po dobu 1 měsíce

Kontakt: obchod@pracavzdravotnictve.sk , + 421 944 064 615

WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK

lekári
bratislavský
núscH, a.s., bratislava

Lekár –
na oDDeLenie
karDioLóGie
a anGioLóGie

Generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych
chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:
• Lekár – na oddelenie kardiológie a angiológie
 Požadované predpoklady:
VŠ vzdelanie II. stupňa (LF);
Špecializačná skúška v odbore
angiológia alebo špecializačná skúška v odbore kardiológia
alebo po absolvovaní hlavného
internistického kmeňa so zameraním na kardiovaskulárnu
medicínu;
komunikatívnosť,
flexibilita; morálna bezúhonnosť; ovládanie práce s počítačom; aktívna znalosť anglického
jazyka nutná.
 Prihlášky do výberového
konania doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom,
dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalostiach
a výpisom z registra trestov nie
starším ako 3 mesiace a registráciou v stavovskej organizácii
zasielajte najneskôr do 5 týždňov od uverejnenia výberového
konania na adresu:
Národný ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.,
Odbor ľudských zdrojov,
Pod Krásnou hôrkou 1,
833 48 Bratislava
 Informácie na t. č. 59320242
p. Mgr. Orlíková Mária

ďalšie inzeráty nájdete na www.pracavzdravotnictve.sk
zdravotnictve.sk
nUtriFOOD, s.r.O.

Univerzitná neMOcnica
bratislava

Vážený Pán DokTor/
Pani DokTorka

Lekár na cenTráLnom PriJímacom
oDDeLení

Vážený pán doktor / pani doktorka, spoločnosť NUTRIFOOD® Vám ponúka možnosť
rozšíriť Vašu odbornú lekársku
prax v oblasti výživového poradenstva, prevencie a liečby
obezity Vašich pacientov prostredníctvom zaujímavej spolupráce. Vytvorili sme licenčný
systém na nezávislé prevádzkovanie poradenských centier pre
redukciu telesnej hmotnosti po
celom Slovensku. Na základe
predchádzajúcich dlhoročných
skúseností v danej oblasti dnes
poskytujeme odborné výživové poradenstvo a pracujeme
s VLCD a LCD redukčnými
programami, zloženými z nutrične vyvážených produktov určených ako potraviny pre plnohodnotnú náhradu celodennej
stravy.
 Druh pracovného pomeru:
externá spolupráca
 Miesto práce: ambulancia
vo Vašom regióne
 Termín nástupu: podľa dohody
 Bližšie informácie získate
na osobnom stretnutí.
 Kontakt:
maticka@nutrifood.sk,
0948 17 27 18,
www.nutrifood.sk

 Pozícia: Lekár
 Pracovná oblasť: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 Miesto práce: Nemocnica
Ružinov, Nemocnica sv. Cyrila
a Metoda, Bratislava
 Druh pracovného pomeru:
plný úväzok
 Termín nástupu: ihneď
 Ponúkaný plat (brutto): v zmysle platných právnych predpisov
 Zamestnanecké výhody, benefity: poskytujeme ubytovanie
 Informácie o výberovom
konaní: Ďakujeme všetkým
uchádzačom za prejavený záujem, avšak kontaktovaní budú
len vybraní uchádzači.
 Požiadavky na zamestnanca: Pozícii vyhovujú uchádzači
so vzdelaním vysokoškolské II.
stupňa; Vzdelanie v odbore lekárska fakulta
 Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno
 Stručná charakteristika spoločnosti: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôžkovej
a ambulantnej časti nemocnice.
Univerzitná nemocnica Bratislava poskytuje špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť
pacientom z celého Slovenska.
 Adresa spoločnosti:
Univerzitná nemocnica
Bratislava
Pažítková 4 821 01 Bratislava
http://www.unb.sk
 Kontaktná osoba: Katarína
Jendrálová Tel.: 02/48234351
 E-mail:
katarina.jendralova@unb.sk

OnkOlOgický ústav
sv. alžbety, s.r.O.

Lekár/Lekárka
na GYnekoLoGickú
ambuLanciu

 Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; špecializácia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.
 Termín nástupu: dohodou.
 Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom zasielajte na
adresu: Elena Čilijaková, Odd.
personálne a mzdové, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
(elena.cilijakova@ousa.sk).

OnkOlOgický ústav
sv. alžbety, s.r.O.

Lekár/Lekárka na
očnou ambuLanciu

Očná ambulancia
 Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; špecializácia v špecializačnom odbore oftalmológia.
 Termín nástupu: dohodou.
 Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom zasielajte na
adresu: Elena Čilijaková, Odd.
personálne a mzdové, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
(elena.cilijakova@ousa.sk).

trnavský
aDeli MeDical center

LoGoPeD,
FYZioTeraPeuT,
maSer Pre kLinikY
na SLoVenSku
a V DubaJi

ADELI Medical Center, s vyše
250 kvalifikovanými spolupracovníkmi, je jedným z Európskych vedúcich špecializovaných
inštitútov pôsobiacich v oblas-

Hľadáte do svojHo tímu novýcH kolegov? Pomôžeme vám!
váš inzerát bude uverejnený v elektronickej a internetovej Podobe jedinečnéHo Projektu Práca v zdravotnictve. registrujte sa zadarmo
a zadajte si ľubovoľný Počet inzerátov na www.Pracavzdravotnictve.sk alebo nám Pošlite text inzerátu na obcHod@Pracavzdravotnictve.sk
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Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. hledá
lékaře/lékařky na oddělení ORL, dětské, transfuzní
a hematologické, RTG, endokrinologie.
 Nabízíme výhodné mzdové podmínky, příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování,
možnost zvýhodněného využití firemních jeslí,
5 dní dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna,
podporu vzdělávání a další zaměstnanecké benefity.
 Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel. 317 756 554.

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov přijme lékaře na rehabilitační oddělení.
 Požadujeme minimálně absolvování základního
kmene. Další vzdělání v oboru FBLR výhodou.
 Nabízíme pestrou práci v ambulantním provozu
bez nutnosti práce na směny, špičkové přístrojové
vybavení, zázemí stabilního kolektivu lékařů a fyzioterapeutů, výhodné mzdové podmínky, podporu
dalšího vzdělávání, 5 dní dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna, zvýhodněné využití firemních jeslí,
příspěvek na penzijní připojištění a další benefity.
 Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 317 756 554.

LÁZNĚ PODĚBRADY, A.S.

PŘIJMEME LÉKAŘE KARDIOLOGA A DĚTSKÉHO LÉKAŘE

Lázně Poděbrady, a.s. - přední poskytovatel kardiorehabilitační léčby, přijmou za účelem rozšíření poskytované péče: lékaře kardiologa (popř.
internistu) a dětského lékaře.
 Požadujeme: příslušné vzdělání v oboru.
 Nabízíme: příjemné pracovní prostředí ve
stabilní společnosti; zajímavou práci na úseku
časných rehabilitací; zajímavé mzdové podmínky
a další benefity; možnost dalšího vzdělávání; byt
k dispozici popř. domek.
 Životopisy zasílejte na e-mail:
pam@lazne-podebrady.cz
 Informace na tel.: 325 606 524

LÉKAŘ/KA V LÁZEŇSTVÍ

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO

PŘIJMEME LÉKAŘE –
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618
32 přijme do pracovního poměru lékaře se specializovanou způsobilostí z vnitřního lékařství jako
konziliárního internistu. Současná specializace
ze všeobecného praktického lékařství výhodou
(možnost práce na část úvazku jako závodní lékař), příp. umožníme doplnění této specializace.
 Plat dle platových tabulek, osobní ohodnocení,
zaměstnanecké výhody, rizikový příplatek, dodatková dovolená. Nástup možný dle domluvy.
 Informace na osobním oddělení,
tel: 548 123 239, e-mail: stehlikova@pnbrno.cz

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO

LÉKAŘ REHABILITACE

BOHEMIA-LÁZNĚ A.S.

RO K

ponuka pracovných pozícií v zdravotníctve
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Projekt PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE se specializuje na
personální inzerci právě z oblasti zdravotnictví na Slovensku
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HLEDÁME LÉKAŘE/LÉKAŘKY
– VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY

noho světového jazyka, dobrá uživatelská znalost
PC (MS Office, UNIS), orientace v ekonomice
zdravotnictví.
 K přihlášce doložit: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení dle zákona č. 451/91 Sb.*), čestné prohlášení ve smyslu §
4 odst. 3 zákona č. 451/91 Sb.*), doklad o členství
v ČLK, doklad o zdravotní způsobilosti a dvě reference od odborných ručitelů.
 Přihlášky zašlete v obálce s označením „Výběrové řízení“ do 31. 3. 2017 na sekretariát personální
náměstkyně FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06
Praha 5.
*) nevztahuje se na uchazeče narozené po 17.11.1971.

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE V OBLASTI
ZDRAVOTNICTVÍ NA SLOVENSKU
?

SKVĚLÁ NABÍDKA PRO GYNEKOLOGY!
Pro naše klienty - privátní zdravotnická zařízení
v oblasti reprodukční medicíny (IVF), soukromých ambulancí, ultrazvuku a operativy v Praze
a/nebo v zahraničí - hledáme gynekology na plný
i částečný úvazek.
 V případě zájmu nás prosím kontaktujte na
breyerova@farkasovaandpartners.com nebo tel.
+420 733 532

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE

SME

ROYAL SPA, A. S.

GYNEKOLOGOVÉ –
PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNICKÁ
ZAŘÍZENÍ

Lékař/lékařka (výše úv. 0,2 – jeden den v týdnu)
Česko-čínské centrum TCM.
 Náplň práce: provádění vstupních lékařských
vyšetření před zahájením léčby pomocí metod tradiční čínské medicíny a spolupráce s čínskými lékaři tradiční čínské medicíny při vyšetřování a léčení
pacientů.
 Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství; specializovanou
způsobilost v oboru vnitřní lékařství, případně všeobecné praktické lékařství; znalost alespoň jednoho
světového jazyka; znalost práce na PC; zdravotní
způsobilost a bezúhonnost; souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
v platném znění, o ochraně osobních údajů, pro
účely tohoto výběrového řízení.
 Nabízíme: práci ve špičkovém zdravotnickém
zařízení; práci ve stabilním pracovním kolektivu.
Platové podmínky podle platných předpisů. Nástup dle dohody.
 Případné informace: MUDr. František Musil,
Ph.D., vedoucí lékař Česko-čínského centra TCM,
e-mail: frantisek.musil@fnhk.cz

 Požadujeme: odbornou způsobilost k výkonu povolání podle zákona znalost práce na PC, komunikativní znalost NJ, RJ a AJ výhoda, vstřícné a komunikativní jednání mzdové podmínky budou upřesněny
při osobním jednání (na základě kvalifikace).

PŘIJMEME
LÉKAŘE/LÉKAŘKU

Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618
32 přijme do pracovního poměru lékaře/lékařku,
vhodné i pro absolventy.
 Nabízíme plat dle platových tabulek, osobní
ohodnocení, zaměstnanecké benefity, rizikový
příplatek, dodatková dovolená, možnosti ubytování. Nástup možný dle domluvy.
 Informace na osobním oddělení,
tel: 548 123 239, e-mail:stehlikova@pnbrno.cz

NEMOCNICE TIŠNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE

LÉKAŘE/KU

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace přijme na
lůžkové oddělení LDN:
- lékaře/ku se specializací v oboru vnitřní lékařství,
příp. geriatrie
- lékaře/ku s absolvováním základního kmene,
příp. i absolventa se zájmem o geriatrii.
Termín nástupu dle dohody.
 Bližší informace: personální odd.,
tel: 549 436 024, 725 587 400,
e-mail: pavlina.martinkova@nemtisnov.cz,
nebo poštou na adresu Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

NEMOCNICE BLANSKO

LÉKAŘE

Nemocnice Blansko přijme ihned: Lékaře na radiodiagnostické oddělení.
 Požadujeme alespoň ukončení základního radiologického kmene, atestace v oboru vítána.
 Bližší informace získáte
u Bc. Machačové, 516 838 116,
machacova@nemobk.cz

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ
TEMPUS MEDICORUM
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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: v zdelavani@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

30/17 Pediatrie
Datum: 18. 3. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
RNDr. Jaroslava Zelenková
• Správná hygienicko-epidemiologická praxe v ordinaci PLDD.
MUDr. Peter Kubuš
• Spolupráce dětského kardiologa a PLDD.
Mgr. Jakub Dvořáček
• Dg. a léčba vztahů lékařů a farmaceutického průmyslu.
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
• Nejčastější infekční onemocnění v ordinaci PLDD.
31/17 Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve zdravotnictví)
Datum: 18. 3. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Pokud si manažeři neuvědomují, že každý člověk,
kterého řídí, je originál se svými jedinečnými pocity,
názory a vlastnostmi, nemohou dlouhodobě ve své
funkci uspět. A to platí i ve zdravotnickém managementu. Účastníci semináře získají informace o svém
vlastním osobnostním typu, v další části programu
pak také o všech dalších osobnostních typech, které
mohou reprezentovat jejich podřízení. To jim v jejich
manažerské praxi pomůže k lepšímu pochopení názorů
a postojů jejich podřízených a usnadní jim práci s nimi
– ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci,
postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí.
44/17 Nejčastější infekční nemoci
Datum: 22. 3. 2017, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice
Na Bulovce)
Účastnický poplatek: 300 Kč (předem)
28/17 Oftalmologie
Datum: 25. 3. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz se zaměřením na každodenní praxi dětského lékaře zahrnuje celou problematiku dětské oftalmologie
(konjunktivitidy, slzné cesty, alergie atd.). Zabývat
se bude rovněž refrakčními vadami, dispenzarizací
a metodami časné diagnostiky zrakových vad. Součástí
kurzu bude také možnost diskutovat oftalmologické
problémy pacientů z vlastní praxe.
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34/17 Novinky v neodkladné péči 2017
Datum: 1. 4. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
MUDr. Vladimír Polanecký
• Epidemiologická situace ve vývoji akutních rizik
pro střední Evropu, pro zdravotníky, jejich bezpečnost, vybavení a prevence – kde najít aktuální
informace?
MUDr. Martin Šrámek
• Současný i očekávaný profil akutních neurologických diagnóz v komunitě, indikace pro centrovou
péči, zajištění v první linii.
PharmDr. Veronika Prokešová
• Jak převést polymorbidní, chronicky medikované
pacienty pohotově na urgentní, především parenterální symptomatické pokračování? Rizika interakcí
a odlišností.
MUDr. Jan Zika
• Diagnostika a diferenciálnědiagnostické problémy
v poučných kazuistikách a úvodní priority v terapii
– zkušenosti z Emergency FN Motol i širší.
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Významné novinky z mnoha styčných oborů pro linii prvního kontaktu. Nové léky, nové taktiky a metodické pokyny; kontroverze a přídatné momenty.
JUDr. Jan Vondráček
• Jaké medicínsko-právní problémy, konflikty a kolize nás čekají v roce 2017 – jaké nové právní dokumenty máme respektovat?
12/17 Pediatrický screening poruch autistického
spektra
Datum: čtvrtek 6. 4. 2017, 15–18 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 3 hodiny
Koordinátor: PhDr. Kateřina Thorová
• Rané projevy autismu od 12 měsíců do 3 let, testování dětí s podezřením na poruchu autistického
spektra v pediatrické a psychologické praxi v batolecím věku.
• Srovnání sociálně komunikačního vývoje u dětí
s autismem a bez autismu, atypické projevy v chování v batolecím věku.
• Screeningové testy a jejich omezení.
• Raná intervence.
• Videoukázky.
43/17 Lékařská péče u muslimského věřícího
Datum: sobota 8. 4. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 4 hodiny
Lektor: MUDr. Marcel Hájek
(ZZS Plzeňského kraje, Fakulta zdravotnických studií
ZU v Plzni)
• Islám – vznik, historie, víra, současnost.
• Úskalí při poskytování zdravotnické péče u muslimského pacienta.
62/17 Pediatrie
Datum: 8. 4. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Odborný garant: Prof. MUDr. Jan Lebl, DrSc.
Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
• Kdy, kde, jak a proč stanovovat a interpretovat velikost a tvar hlavy dítěte.
MUDr. Jana Bartošová
• Chyby a omyly v dětské pneumologii.
MUDr. Radana Kotalová, CSc.
• Chyby a omyly v dětské hematologii.
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
• Chyby a omyly při hodnocení růstu a pubertálního
vývoje.
Prof. MUDr. Jan Janda, DrSc.
• Chyby a omyly v dětské nefrologii.
Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc., Ph.D.
• Chyby a omyly v kojenecké medicíně.
51/17 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 8. 4. 2017, 9–14 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Poplatek: 1800 Kč
Kredity: 6
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
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Lektor: Prof. Jan Přeučil
Vzhledem k tomu, že se Jan Přeučil rozhodl více věnovat
vystupování v divadlech, jedná se o jednu z posledních možností zúčastnit se praktického semináře, na
kterém můžete vylepšit svůj mluvený projev. Kurz je
úzce zaměřený na otázku správných řečnických dovedností a návyků.

Koordinátor: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Doc. MUDr. Pavel Tešínský
• Principy parenterální a enterální výživy.
Doc. MUDr. Květa Bláhová
• Zvláštnosti výživy u dětí.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan
• Nutriční postupy u nefrologicky nemocných (konzervativní léčení, dialýza, transplantace).

67/17 Idiopatické střevní záněty
Datum: čtvrtek 20.4.2017
Místo: Žižkovská televizní věž, Mahlerovy sady 1,
Praha 3
Délka: 3 hodiny, počet kreditů: 3
Poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Karel Lukáš, CSc.

65/17 Tradiční jarní právní seminář
Datum: čtvrtek 11. 5. 2017, 9–16 hod.
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Účastnický poplatek: 650 Kč pro členy ČLK, 3000
Kč pro nečleny
Odborný garant: MUDr. Milan Kubek, JUDr. Jan Mach

13/17 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 20. 4. 2017
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
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, jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude
veden formou workshopu.
14/17 Význam sledování nutrice ve starším věku
Datum: 22. 4. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Miroslava Navrátilová, Interní
a nutriční konziliář FN Brno
• Hodnocení nutričního stavu seniora – rozdíly ve
srovnání s běžnou populací.
• Význam výživy jako prevence imunodeficientních
stavů ve stáří.
• Sarkopenie.
• Vliv enterální výživy na nutriční a mentální stav
seniorů.
• Vztah výživy a kognitivních funkcí u osob trpících
demencí.
• Praktické okénko – měření antropometrie + jídelníčky zúčastněných.
• Nutriční intervence u nemocných s Alzheimerovou
demencí.
• Srovnání výživových hodnot běžného jídelníčku
seniora – navýšení biologické hodnoty – sestavování
nutričních plánů, stanovení nutriční potřeby.
48/17 Metabolické poruchy a výživa u chorob ledvin
Datum: 22. 4. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 6 hodin

32/17 Bolesti hrudníku způsobené funkční poruchou pohybového aparátu
Datum: 13. 5. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Poplatek: 800 Kč
15/17 Jak snadno a rychle zavést interní systém
hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
Datum: 13. 5. 2017
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 6
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon nabyl
účinnosti 1. dubna 2012. Metodika hodnocení je stanovena Věstníkem Ministerstva zdravotnictví.
Podle uvedeného zákona je poskytovatel zdravotních
služeb povinen v rámci poskytování zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb. Tato povinnost
se nyní vztahuje i na ambulantní lékaře, nejen na
lůžková zařízení.
Zdravotnické zařízení musí mít vypracovánu odpovídající dokumentaci a zajistit plnění stanovených požadavků všemi zaměstnanci. Tyto činnosti se pak kontrolují
formou tzv. interního auditu 1× ročně.
Tento seminář vás seznámí s požadavky zákona
č. 372/2011 Sb. a vysvětlí vám, jak co nejjednodušeji zavést systém hodnocení kvality a bezpečí ve vaší ordinaci
tak, aby vaše zdravotnické zařízení vyhovělo zákonným
požadavkům a současně aby tato povinnost zabrala jen
minimum vašeho času.
Obsah kurzu:
• Legislativa.
• Kritéria pro hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní péče.
• Minimální požadavky.
• Jak jednotlivé požadavky splnit.
• Jak zpracovat dokumentaci.
• Co je to interní audit a jak ho provést.
• Kdo může provést interní audit.
• Jak vyhodnotit kvalitu a bezpečí poskytovaných
zdravotních služeb.
• Potřebuji externí audit a certifikát kvality a bezpečí
poskytované zdravotní péče?

Florbalový turnaj zdravotníků v Košicích

MTM Sport team Košice, o. z., pořádá 29.–30. 4. 2017 v Košicích florbalový turnaj zdravotníků.
Uskuteční se v hale Multihala, Alejová 2, Košice.
n kategorie: amatéři, hraje se systémem 4+1
n startovné: 120 eur za celé mužstvo
n termín registrace: do 15. 3. 2017
n termín zaplacení startovného: do 31. 3.

2017, po ukončení registrace bude každý
tým informován o způsobu platby startovného – č. ú., VS
n formát turnaje: 10 mužstev, 2 základní
skupiny po 5 týmech, dále zápasy o umístění, každý tým odehraje minimálně 5 zápasů
n složení týmů: povoleno hrát mají hráči,
kteří v den turnaje dovršili věk 16 let a starší,
minimálně 1 hráč v každém mužstvu musí

být starší 18 let, minimálně 50 % hráčů
z každého mužstva musí být zdravotníci
(studenti středních nebo vysokých škol
zaměřených na zdravotnictví; pracovníci
ve zdravotnictví na jakékoliv pozici), každý
tým má povolenou výjimku maximálně
1 hráče, který hraje Slovenskou extraligu
anebo Českou superligu
n hrací čas: 2× 12 minut hrubý čas, přestávka
5 minut
n pojištění: všichni účastníci turnaje nastupují
na vlastní riziko
n rozhodování: rozhodčí s platnou licencí.
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• Praktické příklady.
• Diskuse.
16/17 Antibiotická terapie v primární péči
Datum: 13. 5. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF učebna č. 3
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice
Na Bulovce)
Kurz je zaměřen na antibiotickou léčbu komunitních
infekcí v dětském a dospělém věku. Absolvent kurzu se
seznámí s racionální antibiotickou terapií nejčastějších
infekcí v ambulantní praxi, s problematikou bakteriální rezistence v závislosti na spotřebě a použitých
antibiotikách, správnou indikací mikrobiologických vyšetření a jejich interpretací. Součástí kurzu je i přehled
nejčastěji užívaných antibiotik a základní informace
o jejich farmakologických vlastnostech. Na závěr kurzu
budou uvedena kazuistická sdělení, na kterých budou
rozebrány nejčastější problémy v běžné klinické praxi.
53/17 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 13. 5. 2017, 9–14 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Poplatek: 1800 Kč
Kredity: 6
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektor: Prof. Jan Přeučil
Vzhledem k tomu, že se Jan Přeučil rozhodl více věnovat
vystupování v divadlech, jedná se o jednu z posledních
možností zúčastnit se praktického semináře, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený projev. Kurz je úzce
zaměřený na otázku správných řečnických dovedností
a návyků.
32/17 Bolesti hrudníku způsobené funkční poruchou pohybového aparátu
Datum: 13. 5. 2017
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Poplatek: 800 Kč
Možnost zjištění poruchy funkce a jak lze postupovat při
autoterapii. Budou probrány důležité svalové skupiny
a metody jejich relaxace.
(Doporučujeme vzít s sebou vlastní karimatku.)

45/17 ATB v první linii
Datum: 17. 5. 2017, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Klub ČLK, Lékařská 2
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice
Na Bulovce)
54/17 Seminář: Kontroverze současné medicíny
Datum: 20. 5. 2017
Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Kongresové centrum
Nemocnice Na Homolce
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč (včetně publikace vydané k tématu)
Koordinátor: doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
41/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy
(včetně praktického nácviku)
Datum: 23. 5. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova
2, Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: viz www.lkcr.cz
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70
stran.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
42/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy
(včetně praktického nácviku)
Datum: 24. 5. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova
2, Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: viz www.lkcr.cz
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu
70 stran.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková

Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
18/17 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 27. 5. 2017
Místo: Brno, NCO NZO Vinařská 6
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Na základě pravomocí daných zákonem č. 378/2007 Sb.,
o léčivech, a zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
prostředcích, Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje
zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky při poskytování zdravotní péče.
Cílem tohoto kurzu je seznámit lékaře provozující privátní praxe s tím, jaké povinnosti z obou uvedených
zákonů vyplývají, jak tyto povinnosti splnit a jak se
připravit na případnou kontrolu SÚKL.
Ing. Alena Pýchová
• Z jaké legislativy vyplývají povinnosti lékařů v souvislosti s používáním léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
• Co to konkrétně pro lékaře znamená, tj. „co vlastně
dělat“:
• příjem léčivých přípravků, používání, evidence,
kontrola dodržení teploty uchovávání léčivých přípravků atd.,
• dokumentace zdravotnických prostředků, servis,
školení zaměstnanců atd.
• Co je to řízená dokumentace a jak se řízená dokumentace tvoří.
• Pravomoci SÚKL.
• Na co se připravit při nahlášení kontroly SÚKL.
• Příklady z praxe.
64/17 Role CT vyšetření v každodenní praxi ambulantního specialisty
Datum: 27. 5. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Přednášející: MUDr. Martin Horák, Nemocnice
na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je
zaměřen na problematiku CT vyšetření v každodenní
praxi. Bude se zabývat jak možnostmi a technikami CT
vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření,
tak bude zaměřen především na nejrůznější patologické
stavy, kde je CT přínosem v diagnostickém postupu.
Nedílnou součástí bude i přednáška o intervenčních
metodách pomocí CT.

19/17 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 3. 6. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Více podrobností viz kurz 18/17.
47/17 Infekční lékařství – Lymeská borrelióza
Datum: 3. 6. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 8 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc.
Program bude doplněn.
49/17 Metabolické poruchy a výživa u chorob ledvin
Datum: 3. 6. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Doc. MUDr. Pavel Tešínský
• Principy parenterální a enterální výživy.
Doc. MUDr. Květa Bláhová
• Zvláštnosti výživy u dětí.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan
• Nutriční postupy u nefrologických nemocných
(konzervativní léčení, dialýza, transplantace).
66/17 Důstojné umírání: Důstojný závěr života
s nevyléčitelnou nemocí
Datum: úterý 6. 6. 2017, 9.00–15.30
Místo: Praha 1, Hotel Grandior
Účastnický poplatek: 850 Kč
Odborný garant: MUDr. Milan Kubek
• Koncept důstojnosti v závěru života ve filozofické
a klinické diskusi a role paliativní péče.
• Kteří pacienti potřebují v závěru života paliativní
péči?
• Paliativní péče v různých prostředích (intenzivní
péče, akutní nemocnice, následná péče, domácí prostředí, hospic).
• Právní aspekty paliativní péče.
• Zdravotně politické a úhradové aspekty péče o pacienty v závěru života.
33/17 Význam měkkých tkání v bolestivých stavech
pohybové soustavy
Datum: 10. 6. 2017

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Duben–červen 2017, 17.00 hodin Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31
3. DUBEN 2017
Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK
a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

HENNERŮV VEČER

Cévní mozkové příhody
Koordinátor: Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
1. Fiksa J.: Akutní ischemická CMP – standardy péče
(20 min.)
2. Ručka D.: Rekanalizační terapie (20 min.)
3. Hoskovcová M.: Novinky v rehabilitaci spastické parézy (20 min.)
Diskuse: 30 min.
10. DUBEN 2017
Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě
Přednosta: Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

TRAPLŮV VEČER

5 let fetálního centra
Koordinátor: Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
1. Feyereisl J.: Úvodní slovo (6 min.)
2. Hašlík L.: Současné možnosti diagnostiky a léčby twin
to twin transfusion syndromu (9 min.)
3. Pock R.: Selektivní intrauterinní růstová restrikce u vícečetného těhotenství (9 min.)
4. Vojtěch J.: Problematika vrozených vývojových vad
u monochoriálních dvojčat (9 min.)
5. Běhávková K.: Výsledky péče o monochoriální dvojčata
v Centru fetální medicíny za období 2012–16 (9 min.)
6. Macková K.: Postavení placentárního růstového faktoru
v predikci závažné preeklampsie a růstové restrikce
plodu (9 min.)
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7. Brožová T.: Neonatální výsledky péče u monochoriálních
dvojčat (9 min.)
Diskuse: 30 min.
17. DUBEN 2017
Velikonoce
24. DUBEN 2017
Přednáškový večer Kliniky dětské a dospělé ortopedie
a traumatologie 2. LF UK a FNM
Přednosta: Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

POPELKŮV VEČER

Koordinátor: Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Předsedající: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
1. Trč T.: Úvod (5 min.)
2. Hanus M.: Kdy operovat dětské úrazy a které (10 min.)
3. Philippou T.: Plica syndrom kolena – záchranná diagnóza
pro nejasné obtíže (10 min.)
4. Šťastný E.: TEP kyčle – cementovat, necementovat, nebo
obojí? (10 min.)
5. Smetana P.: Hemarthros – akutně operovat, nebo ne?
(10 min.)
6. Trč T.: RHB po náhradě kloubu – kdy a jak? (10 min.)
7. Trč T.: Závěr (5 min.)
Diskuse: 30 min.

LENOCHŮV VEČER

Krystaly indukovaná revmatická onemocnění
Koordinátor: Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda
1. Pavelka K.: Koncept krystaly indukovaných onemocnění
(10 min.)
2. Stibůrkova B.: Genetické aspekty hyperurikemie a dny
(10 min.)
3. Mann H.: EULAR Doporučení pro diagnostiku dny (10 min.)
4. Oreská S.: Komorbidity u dny – jejich screening, monitorování a léčba (10 min.)
5. Závada J.: Současné pohledy na terapii dny (10 min.)
6. Pavelka K.: Nemoc z ukládání kalcium pyrofosfát dihydrátu (10 min.)
Diskuse: 30 min.
22. KVĚTEN 2017
Přednáškový večer Kliniky nefrologie IKEM
Přednosta: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

BRODŮV VEČER

8. KVĚTEN 2017
Státní svátek

Novinky v nefrologii
Koordinátor: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.
1. Viklický O.: Detekce chronických onemocnění ledvin
(12 min.)
2. Roháľ T.: Hypertenze a onemocnění ledvin (12 min.)
3. Š těpánková J.: Non-vitamin K antikoagulancia u nefrologických nemocných (12 min.)
4. Paříková A.: Aferetické metody a jejich indikace (12 min.)
5. Bloudíčková S.: Indikace k transplantaci ledviny – hraniční
případy (12 min.)
Diskuse: 30 min.

15. KVĚTEN 2017
Přednáškový večer Revmatologického ústavu Praha
Přednosta: Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

29. KVĚTEN 2017
Přednáškový večer Anatomického ústavu 1. LF UK
Přednosta: Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

1. KVĚTEN 2017
Státní svátek

PURKYŇŮV VEČER

Koordinátor: Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
1. Smetana K., ml.: Úvod (3 min.)
2. Sedmera D., Kvasilová A. a spol.: Vývojový pohled na
převodní systém srdeční (12 min.)
3. Naňka O., Vicente-Steijn R. a spol.: Remodelace myokardu v oblasti atrioventrikulárního kanálu a způsobu
šíření aktivace (12 min.)
4. Klepáček I., Horáček J. a spol.: Hlasivkové vazy a jejich
protetická náhrada (10 min.)
5. Ž
 ivicová V., Dvořáková B. a spol.: Novorozenecké
fibroblasty u dětí s rozštěpem obličeje – morfologická
a molekulární charakterizace (12 min.)
6. Němcová V., Křečková M. a spol.: Objem amygdaly a hipokampu u narkolepsie s kataplexií (10 min.)
Diskuse: 30 min.
5. ČERVEN 2017
19. přednáškový večer Spolku slovenských lékařů
Bratislava
Program bude zveřejněn později.
Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
vědecký sekretář
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
předseda

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity.
Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět
pro studenty 1. LF UK Praha

TEMPUS MEDICORUM

/ BŘEZEN 2017

SERVIS
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Kongresové
centrum
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Poplatek: 800 Kč
Problematika je výrazně podceňována. Významnou
složkou pohybového aparátu jsou fascie, kůže a podkoží, kam se mohou přenést reflexní změny. Nalezení
a ošetření může přinést úlevu od bolestí pohybového
aparátu.
(Doporučujeme vzít s sebou vlastní karimatku.)
61/17 Současný stav diskuse o eutanazii: etické
a právní perspektivy
Datum: 10. 6. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 8 hodin

Inzerce

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

Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího
měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Mediterra – Sedlčany, s. r. o., přijme pro interní oddělení lékaře. Požadavky: vysokoškolské vzdělání lékařského
směru, odborná způsobilost v oboru vnitřní lékařství není
podmínkou, místo vhodné i pro absolventa, bezúhonnost
a zdravotní způsobilost. Nabízíme: rodinné prostředí v malé
nemocnici v centru města, zajímavou práci na kvalitně vybavených pracovištích, nadstandardní finanční ocenění,
zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, příspěvek na
stravování), možnost zajištění ubytování. Přihlášky včetně
životopisu zasílejte na adresu: Mediterra – Sedlčany, s. r. o.,
Tyršova 161, 264 01 Sedlčany; nebo e-mailem: jaroslava.
haskova@mediterra.cz; tel. 318 841 571, 725 850 589
NZZ v Praze 10 přijme lékaře do své ordinace urologie
na plný i částečný úvazek. Nástup možný ihned. Kontakt:
kariera@distribuovana-klinika.cz
Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618 32, přijme do
pracovního poměru lékaře se specializovanou způsobilostí
z vnitřního lékařství jako konziliárního internistu. Současná specializace ze všeobecného praktického lékařství
výhodou (možnost práce na část úvazku jako závodní lékař),
příp. umožníme doplnění této specializace. Plat dle platových tabulek, osobní ohodnocení, zaměstnanecké výhody,
rizikový příplatek, dodatková dovolená. Nástup možný dle
domluvy. Informace na osobním oddělení: 548 123 239,
stehlikova@pnbrno.cz
Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618 32, přijme
do pracovního poměru lékaře/lékařku, vhodné i pro
absolventy. Nabízíme plat dle platových tabulek, osobní
ohodnocení, zaměstnanecké benefity, rizikový příplatek,
dodatková dovolená, možnosti ubytování. Nástup možný
dle domluvy. Informace na osobním oddělení: 548 123 239,
stehlikova@pnbrno.cz
Pavilon akutní medicíny Karlovarská krajská nemocnice, a. s.,
hledá lékaře/ku pro výkon lékaře na pracovišti urgentního příjmu – Emergency. Požadujeme: lékaře nejlépe
se specializovanou způsobilostí, ovšem není podmínkou
především v oboru vnitřní lékařství, kardiologie či jiných
základních oborech. Nabízíme: akreditované pracoviště, náborový příspěvek pro lékaře až 70 000 Kč, nástup
možný ihned, pomoc při zajištění bytu/ubytování a příspěvek na bydlení 3500 Kč, celoživotní vzdělávání (včetně
specializačního), účast na odborných akcích, rychlý profesní růst, velké množství zaměstnaneckých výhod. Kontakty: HR-specialista: Mgr. Jana Jirsová, 734 360 278,
jana.jirsova@kkn.cz, vedoucí lékařka: MUDr. Dagmar
Märzová, 602 842 739, dagmar.marzova@kkn.cz
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 (500 Kč/hod.), možný
podíl na zisku. Požadujeme profesionální přístup. Kontakt:
601 360 615, gyn.ordinace@email.cz
Lékař/ lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo sanatorium Dobříš hledá lékaře na lůžka následné
péče. Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme mimořádné individuální mzdové podmínky a pravidelné měsíční
odměny v celkové minimální výši 13. a 14. platu. Kontakt:
jn.mlezivova@seznam.cz, 318 541 253
Do zavedené soukromé kožní ambulance v Praze 1 přijmu
dermatologa se specializovanou způsobilostí na 1–2 dny
v týdnu. Spektrum všech výkonů včetně chirurgických
a estetických. Časová flexibilita. Vhodné i pro lékařky na
rodičovské dovol. Kontakt: 604 995 578
Přijmu praktického lékaře na plný nebo částečný pracovní úvazek do zavedené soukromé ordinace na Ostravsku.
Vhodné i pro lékaře v předatestační přípravě. Nadstandardní
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Koordinátor: Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Přednášející: David Černý a Adam Doležal, vědečtí
pracovníci Ústavu státu a práva AV ČR
Eutanazie nepřestává vzbuzovat silné kontroverze
a zdá se, že napětí mezi oběma tábory – zastánci
a odpůrci eutanazie – se nepodaří zmírnit. V rámci tohoto kurzu si představíme současný stav
diskuse: Polemiku ohledně definice eutanazie a vymezení jejích druhů, nejčastější argumenty ve prospěch
a neprospěch eutanazie. Vzhledem k aktuálnosti této
diskuse se budeme podrobně věnovat rozlišení mezi
pasivní eutanazií a rozhodováním na konci života (ukončení/nezahájení život udržující léčby). Účastníci kurzu
získají přehled o současné diskusi a utříbí si svůj názor
na eutanazii.
Klíčovou právní otázkou je, zda by měla být za
určitých podmínek v rámci legislativního rámce
umožněna beztrestnost eutanazie, případně asisto-

vané sebevraždy. Pokud připustíme beztrestnost eutanazie, pak se nabízí další otázka: Jakou její formu
umožníme? Jen pasivní, nebo i aktivní, za předpokladu,
že bude dobrovolná a vyžádaná? Nebo připustíme jen formu asistované sebevraždy? A jaké podmínky nastavíme
pro beztrestnost? Může např. žádat o aktivní vyžádanou
eutanazii i nezletilý? Empirická zkoumání výsledků
průzkumů z jednotlivých zemí, které „legalizovaly“
eutanazii, mohou nabídnout řadu zajímavých poznatků.
David Černý
• Základní terminologické vymezení eutanazie, její
formy. Pasivní versus aktivní eutanazie.
Adam Doležal
• Eutanazie v právním systému ČR.
David Černý
• Hlavní argumenty ve prospěch a neprospěch eutanazie.
Adam Doležal
• Eutanazie v Belgii a Holandsku.

60/17 Akutní a subakutní kardiovaskulární stavy
Datum: 10. 6. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
MUDr. Petr Janský
• Akutní koronární syndrom.
Doc. MUDr Jan Chlumský, CSc.
• Tromboembolická nemoc, plicní embolie.
Prim. MUDr. Robert Čihák, CSc.
• Poruchy srdečního rytmu.
MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Hypertenzní krize a gestóza.
• Přednášející bude určen
• Srdeční selhání, akutní a recidivující.
• Přednášející bude určen
• Cévní mozkové příhody – intervence.

platové ohodnocení, telefon. Nástup možný ihned. Kontakt:
internaostrava@gmail.com
Hledám praktického lékaře do soukromé zavedené ordinace na Hlučínsku. Plný nebo částečný pracovní úvazek,
nadstandardní platové podmínky. Telefon. Možno řešit
služební vůz. Vhodné i pro lékaře v předatestační přípravě.
Kontakt: jesmedical@gmail.com
Lékařka v důchodovém věku, obor radiodiagnostika, sonografie, nabízí kratší pracovní úvazek příp. zástup na RDG
pracovišti. Praha. Kontakt: 607 110 695, evacul@email.cz
Do zavedené soukromé ordinace praktického lékaře pro
děti a dorost v Říčanech u Prahy přijmu lékaře/lékařku
s atestací DL nebo PLDD. VPP na 2 dny v týdnu. Info:
asistentkaricany@gmail.com
Hledáme lékaře do příjemného prostředí hospice v Rajhradě u Brna. Nabízíme naplňující práci, výborný kolektiv, pěkné prostředí a možnost být součástí změn při
modernizaci prostředí a spolupráci na neustálém zkvalitňování péče o pacienty. Platové podmínky srovnatelné
s ostatními zdravotnickými zařízeními. Benefity: 5 týdnů
dovolené, stravenky, sick days, odborné a další vzdělávání.
Výborná dostupnost z Brna (15 min). Nástup dle dohody,
možný zkrácený úvazek. Kontakt: Mgr. Jiřina Večeřová,
739 389 101, jirina.vecerova@rajhrad.charita.cz
Hledám kolegu/kolegyni k dlouhodobé spolupráci na 3 a více
dnů v týdnu do dobře vybavené ordinace praktického lékaře pro děti a dorost ve Strakonicích. Vhodné i pro MD,
důchodce. Kontakt: ordinacekolencikova@gmail.com
NZZ v centru Prahy přijme rehabilitační lékařku a fyzioterapeutku. Práce v příjemném prostředí a pohodovém
kolektivu. Kontakt: 777 992 013, Ing. Zatloukalová
Majitel společnosti Euresis, s. r. o., prim. MUDr. M. Kolář
přijme lékaře minimálně rok po promoci i bez atestace do
prosperující gastroenterologické kliniky v Dobřichovicích
a Černošicích u Prahy. Nadstandardní mzda. Nabídky prosím
na info@euresis.cz
Pro polikliniku v Praze hledáme kožního lékaře. HPP
nebo i částečný úvazek. Nabízíme: nadstandardní mzdové
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na
zotavenou, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 578, kariera@mediclinic.cz
Pro polikliniku v centru Brna hledáme očního lékaře. HPP
nebo i částečný úvazek. Nabízíme: nadstandardní mzdové
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na
zotavenou, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 578, kariera@mediclinic.cz
Praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro lokality
Pelhřimov, Meziměstí, Most, Praha 8, Teplice. Nabízíme:
nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené,
5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akred. pracoviště, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková,
733 679 578, kariera@mediclinic.cz
Všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality Bystřice p. H.,
Most, Pelhřimov, Jablonec n. N., Louny, Tachov. Nabízíme:
nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní
na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akred. pracoviště, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 578,
kariera@mediclinic.cz
Praktický lékař Teplice. Společnost Lékař Teplice s. r. o.
přijme lékaře do akreditované ordinace VPL. Nabízíme
práci v mladém kolektivu, moderní vybavení, odpovídající
finanční ohodnocení – více při osobní schůzce, smluvní
plat. Možnost nadstandardního bytu a dalších benefitů.
Zázemí rodinné firmy. Hledáme 2 pozice: lékaře v atestační
přípravě k VPL. Lékaře s atestací z VPL. Pro atestovaného
lékaře vhodný nástup od 5/2017, pro ostatní kdykoli. Zkrácený úvazek možný. Kontakt: Dr. Bartoš, 606 612 606,
jaroslav.bartos@lekarteplice.cz
Všeobecný praktický lékař pro Polikliniku Agel Olomouc,
pobočku Brno přijmeme lékaře na plný úvazek. Nabízíme
motivující finanční hodnocení, náborový příspěvek, ranní provoz, příspěvek na penzijní připojištění, týdenní
fond pracovní doby 35 hodin týdně a další benefity. Pro
více informací volejte 702 153 472 nebo pište na e-mail
lucie.cosova@pol.agel.cz
Psychiatr, všeobecný praktický lékař, dermatolog.
Z důvodu zkvalitnění poskytovaných služeb přijmeme pro
Polikliniku Agel Česká Třebová lékaře na plný nebo částečný
úvazek. Nabízíme motivující finanční hodnocení, náborový
příspěvek, ranní provoz, příspěvek na penzijní připojištění,
týdenní fond pracovní doby 35 hodin týdně a další benefity.

Pro více informací volejte 702 153 472 nebo pište na e-mail
lucie.cosova@pol.agel.cz
Do ordinace praktického lékaře v Praze 5 přijmu lékaře
na 2 dny v týdnu. Kontakt: 603 336 634
Přijmu lékaře do zavedené kožní ambulance v Klatovech na
částečný i plný úvazek. Nadstandardní vybavení, spektrum
všech výkonů vč. estetiky. Přátelské a flexibilní prostředí,
dobré fin. ohodnocení. Ubytování zajistím. Ordinace akreditována. Kontakt: 737 441 365
Hledáme vhodného kandidáta na pozici primáře/primářky odd. ORL. Nabízíme náborový příspěvek, byt,
odpovídající platové zařazení a další zaměstnanecké benefity. Kontakt: Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624,
580 22 Havlíčkův Brod, personální odd.: 569 472 122,
jana.egartova@onhb.cz
Do ordinace praktického lékaře v Praze 8, Poliklinika
Čumpelíkova, hledám lékaře na dva dny v týdnu. Vhodné i pro začínající lékaře pro získání zkušeností nebo pro
lékařky na mateřské dovolené. Kontakt: 732 373 789,
ordinace.cump@seznam.cz
Hledám kardiologa (možné i v přípravě nebo internista
se zkušenostmi ECHO) pro práci v Bavorsku, kousek od
hranic, velmi dobře ohodnoceno, jazyk nemusí být perfektní.
Kontakt: 603 422 842
Hledáme lékaře či lékařku do zavedené praxe PL pro dospělé v Uh. Hradišti do pracovního poměru na 2–3 dny
v týdnu s možností odkupu praxe od černa 2017. Kontakt:
775 955 057 nebo mikoskova@gmail.com
Praktická lékařka s 10letou praxí nabízí garanci v Praze.
Cena: 3000 Kč/měsíc. Kontakt: novaprace1@centrum.cz
NZZ hledá gynekologa na zkrácený úvazek v Praze 4. Kontakt: noasova@jmthealth.cz, 602 334 357
Hledám pediatra do ordinace PLDD v Praze. Info na telefonu 725 075 996
Zaměstnám dlouhodobě na 2 dny v týdnu i na příležitostné
zástupy praktického lékaře/lékařku pro dospělé v Brně.
V ordinaci je zkušená zdravotní sestra a výborné přístrojové
vybavení. Podmínkou je atestace ze všeobecného lékařství.
Kontakt: 777 110 624
Nestátní zdravotnické zařízení Comhealth, s. r. o., v Praze 8 přijme foniatra či ORL lékaře se zájmem o problematiku sluchadel. Možno celý i částečný úvazek.
Nástup dle dohody. Kontakt: 283 024 317, 774 229 170,
recepce@comhealth.cz
Hledám do své ordinace praktického lékaře pro dospělé
v Náchodě lékaře/lékařku na 1–2 dny v týdnu z důvodu rodičovské dovolené. Nástup možný ihned. Kontakt: 491 424 132
Dermatolog. Hledáme dermatologa na roční výpomoc.
Na úvazek 1 až 2 dny v týdnu. V případě zájmu nabízíme
bezplatně zaškolení v estetické dermatologii na výborně
vybaveném pracovišti. Praha. Kontakt: 603 222 123
Psychiatrická nemocnice Písek přijme: lékaře se specializovanou způsobilostí na funkční místo zástupce primáře, lékaře v přípravě k atestaci, absolventy se zájmem
o obor psychiatrie. Jako akreditované pracoviště pro výuku
v oboru psychiatrie nabízíme možnost komplexní přípravy
k získání specializované odbornosti v oboru, podmínky
pro profesionální rozvoj, výborné mzdové podmínky, příspěvek na závodní stravování. Kontakt a bližší informace:
MUDr. Petr Pumpr (ředitel), 602 271 424, petr.pumpr@
pnpisek.cz, www.pnpisek.cz
Do zavedené akreditované ordinace VPL na Břeclavsku
hledáme kolegu/yni na plný úvazek. Atestace nutná. Nástup 5–7/2017. Nabízíme výborné finanční ohodnocení,
25 dnů dovolené, 3 sick days, služební auto, zázemí k dalšímu
profesnímu růstu a vzdělávání. Plně vybavená ordinace,
smlouvy se všemi pojišťovnami. Kontakt: vplbreclav@
seznam.cz
Pro soukr. kliniku v centru Prahy hledáme ortopeda, alergologa, internistu! Nabízíme: ambulantní provozy, pro
ortopeda možnost zajištění i operativy, možné poloviční
i plné úvazy, jednosměnné provozy, plat 500–800 Kč/hod.,
stravenky, příspěvek na dovolenou, sport, vzdělání, penzijní pojištění. Kontakt: 736 160 416, adela.turkova@
jobleader.cz
NZZ přijme na HPP praktického lékaře pro dospělé
s atestací. Malý, mladý kolektiv, dobré pracovní podmínky,
rodinné prostředí, pracoviště Praha 9-Letňany. Nástup
ihned. Pro více informací nás kontaktujte: 776 875 513,
info@recepce.eu

Malé plastickochirurgické pracoviště v Praze 11 přijme
anesteziologa. Pracovní úvazek 1 den v týdnu. Kontakt:
602 303 877
Gynekologa/žku na plný nebo částečný úvazek hledá zdravotnické zařízení Gynclin, s. r. o., Lovosická 440/40, Praha 9.
Požadujeme: motivovanou iniciativní a zákaznicky orientovanou osobnost, komunikační dovednosti na vysoké úrovni,
zodpovědný a profesionální přístup k práci, schopnost pracovat v týmu, ambulantní praxe výhodou, jazykové znalosti
výhodou. Nabízíme: zázemí renomované stabilně rostoucí
společnosti, práci v samostatné gynekologické ordinaci se
zkušenou sestrou, zaměstnanecky orientovanou firemní
kulturu, moderní prostředí se špičkovou technikou, motivující finanční ohodnocení a benefity. Vaše CV s průvodním
dopisem zasílejte na gynlink@gynlink.cz, 604 440 000
Zaměstnám PL na úvazek 0,5 (po–st), Karviná. Odkup výhledově (2018) možný, nikoliv nutný. Kontakt: 603 872 071
Nemocnice následné a rehabilitační péče v Praze 6 hledá
do týmu sekundárního lékaře odpovídající odbornosti. Nabízíme smluvní mzdové podmínky (44 tisíc Kč bez služeb
a příplatků), 5 týdnů dovolené, dobrá dopravní dostupnost.
Při HPP nabízíme náborový příspěvek 150 000 Kč. CV zasílejte na info@nemocnice-bubenec.cz, Z. Morávek,
777 253 940
Společnost Salubra, s. r. o., hledá lékaře pro obor endokrinologie, gastroenterologie, interna a praktický lékař.
Nabízíme: nadstandardní pracovní prostředí, velmi dobré finanční podmínky, možnost volby pracovního úvazku
(plný nebo částečný), zaměstnanecké benefity, nástup dle
dohody, možno ihned. Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského
směru, praxi v oboru, výborné komunikační schopnosti
a klientsky orientovaný přístup, uživatelskou znalost PC,
znalost světového jazyka výhodou. V případě zájmu nás
kontaktujte: Jitka Vršecká, vedoucí provozu, 777 006 002,
jitka.vrsecka@salubra.cz
Do zavedené ambulance v Brně hledáme kardiologa (nebo
lékaře před kardiologickou atestací) na 1 až 2 dny v týdnu.
Kontakt: ambulance@kardiologicka.cz
Zdravotnická záchranná služba přijme pro svá výjezdová
pracoviště v rámci Libereckého kraje lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru: UM, AR/A-IM, IM, CHIR,
INT, KARDIO, NEURO, TRAUM, PED, VPL, PLDD nebo
s odbornou způsobilostí s certifikátem: ANEST, CHIR, INT,
VPL – zajistíme další specializační vzdělávání v přípravě
k atestaci v oboru UM. Nabízíme: perspektivní a zajímavou
práci – platové ohodnocení dle nař. vlády č. 564/2006 Sb. vč.
příplatků – nadstandardní osobní ohodnocení – příplatky
za směnnost a výjezdovost – možnost ubytování – zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, odměny při životních jubileích, půjčku na bytové účely
a další). Termín nástupu: na základě domluvy. Kontakt: Lada
Holubová, personalistka, holubova@zzslk.cz, 725 708 108,
a MUDr. Jan Lejsek, náměstek PNP a vzdělávání, lejsek@
zzslk.cz, 602 745 879
Neurologická ambulance Praha 10 přijme do svého týmu
neurologa na zkrácený úvazek. Bližší informace na telefonu
606 553 857, hlinkova@neurologiechmelova.cz, www.
neurologiechmelova.cz. Vstřícný kolektiv, solidní jednání
Přijmu lékařku (ženu) s atestací do soukromého gynekologického centra v Brně. Pěkné prostředí, báječná atmosféra,
skvělé platové podmínky. Pište na gynekologiesarka@
seznam.cz
Oční ordinace Okomedica, s. r. o., s ordinací v Praze 10
a v Jesenici u Prahy přijme do stabilního týmu oftalmologa s praxí do pracovního poměru na dobu neurčitou
(úvazek až 1,0) nebo na DPP. Nabízíme práci v zavedených
ordinacích s nadstandardní výbavou, přátelský kolektiv,
vysoké platové ohodnocení, zaměstnanecké benefity (stravenky, důchodové pojištění) a výkonnostní odměny. Nástup
možný ihned nebo dle dohody. Své CV zasílejte na e-mail:
okomedica@seznam.cz, pro další informace nás kontaktujte na 603 397 425
Zaměstnám kolegyni na částečný úvazek v dobře prosperující dětské ordinaci v Černošicích, Praha-západ. Kontakt:
777 992 760
Přijmeme do oční ordinace 20 km od Prahy lékaře. Nadstandardní vybavení včetně OCT. Kontakt: 602 357 210
Hledám psychiatra do ambulance v Českých Budějovicích.
Kontakt: 728 960 786
Hledám sestru do ambulance v Praze 3. Na HPP i jen DPP.
Prosím volejte 604 802 830
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DPN Louny přijme klinického psychologa nebo psychologa ve zdravotnictví na celý pracovní úvazek. Výhodou je dostupnost Prahy. Kontakt: Mgr. Pavel Kráčmer,
776 155 303, pavel.kracmer@dpnlouny.cz
Do ordinace praktického lékaře Prahy 5 přijmu lékaře
i po kolečku na několik dní v týdnu. Kontakt: 603 585 081
Do ordinace dětského lékaře v centru Prahy hledáme lékaře, zdravotní sestru i recepční na částečný PP, ideálně DPP.
Nástup ihned. Na CV a foto se těšíme na adrese: lekar@
childfriendly.cz. Více o nás na www.childfriendly.cz
Do moderně vybavené ordinace PL v Praze 4 hledám lékaře na částečný nebo celý úvazek. V ordinaci CRP, HbA1C,
streptest, INR, EKG, Holter TK, apnoe monitor, software Smartmedix. Nástup kdykoliv. Životopis prosím na
uchazec@centrum.cz
Hledám lékaře ORL na zástup do ordinace 1–2× týdně.
Možná domluva na flexibilní pracovní dobu pro ORL lékaře
po službě v nemocnici. Kontakt: www.orl-rosicka.cz
Do zavedené chirurgické ambulance v Praze přijmeme lékaře/lékařku pro pravidelnou spolupráci na 1–2 dny v týdnu.
Rovněž hledáme kolegu/kolegyni na občasný zástup např.
v době dovolených. Kontakt: 735 532 772, chirurgie111@
seznam.cz
Do zavedené ordinace PL pro dospělé v Uherském Hradišti
hledáme lékařku/lékaře na 2–3 dny v týdnu dle dohody,
možný také zástup na některé dny. Kontakt: 775 955 057
Městská poliklinika Praha přijme lékaře FBLR s atestací na
částečný úvazek s nástupem ihned nebo dle dohody. Nabízíme zavedenou ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv,
zaměstnanecké stravování a příspěvek na vzdělávání. Své
CV prosím zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.cz.
Kontakt: Bc. Táňa Darášová, 222 924 214
Městská poliklinika Praha přijme očního lékaře s atestací
na plný či částečný úvazek s nástupem ihned nebo dle
dohody. Nabízíme zavedenou ordinaci v centru Prahy,
přátelský kolektiv, zaměstnanecké stravování a příspěvek
na vzdělávání. Své CV prosím zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.cz. Kontakt: Bc. Táňa Darášová, 222 924 214
Městská poliklinika Praha přijme kožního lékaře/dermatologa s atestací na plný či částečný úvazek s nástupem
ihned nebo dle dohody. Nabízíme zavedenou ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zaměstnanecké stravování
a příspěvek na vzdělávání. Své CV prosím zasílejte na e-mail:
t.darasova@prahamp.cz. Kontakt: Bc. Táňa Darášová,
222 924 214
Zavedená oční ordinace v Praze 3 přijme na 1 den v týdnu
(dle dohody) kolegu/kolegyni. Kontakt: 603 432 630
Do zavedené ordinace ve Vyšším Brodě přijmeme PL pro
dospělé (i bez atestace). Vhodné pro důchodce. Výborné
mzdové a pracovní podmínky. Příspěvek na ubytování, dopravu, stravování. 5 týdnů dovolené. Kontakt: 731 366 852,
brudnova@centrum.cz
Euresis, s. r. o., přijme pro své ordinace v Černošicích a Dobřichovicích gastroenterologa se znalostí horní i dolní endoskopie, případně i břišní sonografie. VIP lokality u Prahy.
Plat 80 000 až 100 000 Kč/měsíc + podíl na zisku. Nabídky
na info@euresis.cz
Nestátní zdravotnické zařízení v Brně přijme do trvalého pracovního poměru lékaře s atestací z revmatologie,
možno na plný i částečný úvazek. Kontakt: kariera@
akicentrum.cz
Lékař interního oddělení – nástupní bonus. Nemocnice
Nymburk, s. r. o., přijme do svého týmu lékaře na oddělení:
interní oddělení. Požadujeme: absolvent lékařské fakulty;
specializaci v oboru, občanskou a morální bezúhonnost.
Nabízíme: možnost ubytování v bytě 2+1, zázemí stabilní
společnosti, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, rekreace na odborářské chatě. Pro absolventa lékařské
fakulty nástupní bonus 50 000 Kč. Pro lékaře s kmenem
nástupní bonus 100 000 Kč. Pro lékaře se specializovanou
způsobilostí nástupní bonus 150 000 Kč. Nástup dle dohody.
Strukturovaný životopis s přehledem odborné praxe zasílejte na personální oddělení: nepovimova.vera@nemnbk.cz
Pro NZZ v Praze 6 hledáme PLDD a PL. Jedná se o zavedené
obvody v prostředí polikliniky. Nabízíme velmi dobré platové podmínky, příjemné pracovní prostředí a skvělý kolektiv.
V případě zájmu zasílejte CV na: d.pauknerova@zdravotnisluzbymarjanka.cz nebo volejte na: 606 706 333
Zaměstnám za dobrý plat nebo prodám ordinaci
PLDD v Praze 9. Kontakt: 602 682 899, 602 654 841,
jarmilakav@gmail.com
Přijmu praktického lékaře na částečný úvazek, vhodný
pro důchodce, Praha 4 nebo Praha 10. Kontakt: 602 716 440
Do malé ordinace v Praze 1 hledám samostatného PL pro
dospělé do 0,5 úvazku. Vhodné zejména pro maminky na
MD. Kontakt: 734 875 597
Do ordinace praktického lékaře v Praze hledám lékaře
i po kolečku na některé dny v týdnu. Kontakt: 603 585 081
Přijmu neurologa do zavedené neurologické ambulance
v Praze 1. K dispozici je v ambulanci EEG a EMG. Benefitem
je zavedená klientela včetně dobré spolupráce s interní
a angiologickou ambulancí. Kontakt: Interna-neurologie,
s. r. o., Revoluční 19, Praha 1, MUDr. Jan Večeř, tel.
727 806 899
Hledám gynekoložku nebo gynekologa do ordinace v Praze 5 a Středočeském kraji na plný nebo menší úvazek dle
dohody. Poskytování péče umožněno v celé šíři oboru včetně
ev. operačních výkonů. Velmi výhodné podmínky. Kontakt:
736 732 781, zenskylekar@seznam.cz
Soukromá neurologická ambulance v Orlové přijme atestovaného lékaře/lékařku v oboru neurologie. Nabízíme
zázemí v zavedené ambulanci, motivující platové ohodnocení, služební vozidlo. Kontaktujte nás na tel. 725 463 010,
pkozmikova@neuro-mednet.com
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Soukromá neurologická ambulance v Olomouci přijme atestovaného lékaře/lékařku v oboru neurologie. Nabízíme
zázemí v zavedené ambulanci, motivující platové ohodnocení, služební vozidlo, byt 1+1. Kontaktujte nás na tel.
725 463 010, pkozmikova@neuro-mednet.com
Hledám lékaře (atestovaného i bez atestace) do akreditované
ordinace PL v Lubech u Chebu, zprvu do zaměstnaneckého poměru, následně možnost převzetí praxe. Kontakt:
fucikovska@seznam.cz, 736 779 742
Hledám praktika na dlouhodobý úvazek v Brně. Do zavedené
ordinace PL v centru Brna hledám kolegu na 3–5 dnů v týdnu, dlouhodobá spolupráce. Nadstandardní finanční ohodnocení. Nástup začátek roku 2017. Kontakt: 603 806 073,
hlinomazova@univmed.cz
Esthedermia, s. r. o., v Chrudimi přijme dermatovenerologa s atestací či bez atestace (po 2letém základním kmeni)
na plný či částeč. úvazek. Akreditace MZ pro dermatovenerologii. CV zasílejte na kozni.chrudim@seznam.cz nebo
kontaktujte na 604 219 740
Hledáme lékaře s atestací ve všech specializacích pro česká,
slovenská a zahraniční zdravotnická zařízení. Díky zprostředkování zaměstnání agenturou dosáhnete na nejvyšší
možné finanční ohodnocení. Pracujeme pro Vás již 16 let.
www.Eurostaff.cz
Nemocnice Horn v Rakousku (nedaleko od Znojma) hledá
anesteziology s atestací a platnou zkouškou z německého
jazyka. Nástupní plat od 6500 eur (brutto, 5 služeb za měsíc).
Kontakt: slama.lud@gmail.com

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Sháním částečný úvazek v ambulanci dětské psychiatrie
v Praze s perspektivou převzetí či odkoupení. Kontakt:
detsky.psychiatr@gmail.com
Lékařka s 2letou praxí, zatím bez atestace, hledá HPP
nebo částečný úvazek v ordinaci VPL v Brně a blízkém
okolí. Dokončení povinné předatestační přípravy si organizačně zajistím. Konkrétní nabídky zasílejte na e-mail:
praktickalekarkabrno@seznam.cz
Mladá atestovaná lékařka hledá v Praze částečný úvazek
v ordinaci PLDD s možností pozdějšího odkoupení praxe.
Kontakt: 775 552 701, evasitinova@icloud.com

ORDINACE, PRAXE

Vážení kolegové, přemýšlíte o prodeji své soukromé praxe se
zaměřením na onkologické pacienty? Nabízíme i možnost
další spolupráce a participace na chodu ordinace. Praha
a okolí. Kontakt: 605 211 772, Blanka.Schmidtmayerova@seznam.cz
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé 15 km
západně od Prahy. Kontakt: jasyro@seznam.cz
Prodám dobře zavedenou a prosperující praxi PL pro dospělé nedaleko Prahy. Ordinace ve vlastní nemovitosti spolu
s bytem (součást nabídky, ale není podmínkou). Termín převzetí: červenec 2017, ale možno i dříve či později. Kontakt:
602 324 362, jpodrasky@tiscali.cz
Lékař, původem Čech, hledá svého nástupce pro lukrativní
gynekologickou praxi, v zahraničí, DE, v okolí Bielefeldu,
s vlastním op. sálem, z důvodu odchodu do penze. Podmínkou znalost NJ. Termín a cena dohodou. Bližší informace na
vyžádání písemně: gynpraxis.de@centrum.cz
Lékařka s atestací VPL, 12 let v oboru, hledá k odkoupení
za výhodných podmínek praxi praktického lékaře v Praze. Nezáleží na počtu pacientů či lokalitě. Nabízím slušné
a kolegiální jednání ku prospěchu obou stran. Kontakt:
778 088 776, o.janovska@gmail.com
Odkoupím ambulanci VPL, kombinace s INT, DIA vítána, atestace mám. Praha a okolí. Kontakt: 606 548 543,
mudrambulance@seznam.cz
Koupím zavedenou psychiatrickou ambulanci, ev. s AT:
Praha-východ, Praha. Smlouvy s pojišťovnami, s. r. o., komplement. Nabízím postupné převzetí praxe. Oboustranná
korektnost, právní ošetření. Jsem II. st. atest. psychiatr
s praxí 26 let. Kontakt: medicus66@seznam.cz
Prodám zavedenou ordinaci VPL v Bílině, okr. Teplice. Cena
dohodou. Kontakt: 602 452 015
Hledám lékaře, který by převzal zavedenou ordinaci všeobecného praktického lékaře pro dospělé ve Zruči nad
Sázavou. Možnost nástupu ihned. Kontakt: dr.nadvonik@
seznam.cz, 603 972 747
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé ve střediskové obci 5 km od Prostějova. Možno okamžitě. Kontakt:
582 357 139, 604 999 844
Hledám lékaře či lékařku do zavedené praxe PL pro dospělé
s rozsáhlou klientelou ve Starém Městě u Uh. Hradiště,
zprvu do zaměstnaneckého poměru, s plánem následného prodeje a převzetí praxe. Kontakt: 606 402 356 nebo
ordinacestaremestouh@seznam.cz
Koupím zavedenou interní praxi v Praze. Převzetí s ohledem na pacienty. Kontakt: ka.seidl@email.cz
Prodám dobře zavedenou ordinaci PLDD v Praze 10. Odchod
do důchodu. Kontakt: 603 323 170
Neurolog se dvěma atestacemi, foEEG, kurzy EMG, extrai transkraniální sonografie hledá zaměstnání nebo převzetí
praxe nejlépe na Vysočině či jižní Moravě. Kolegiální jednání
a slušnost k pacientům je základem. Kontakt: neurologie.
ambulance@gmail.com
Zavedená soukromá endokrinologická ambulance v Kladně přijme endokrinologa na 2–3 dny v týdnu. Odprodej
celé endokrinologické praxe možný v 10/2017. Kontakt:
724 327 828 (prosím SMS)
Za výhodných podmínek pronajmu psychiatrickou ambulanci v Českých Budějovicích. Kontakt: 728 960 786

Prodám zavedenou ordinaci dětského lékařství v Přerově.
Kontakt: 608 460 760
Odkoupím ordinaci všeobecného lékařství v Olomouci,
Přerově. Kontakt: 608 460 760
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé ve městě poblíž
Prahy (cca 18 km západně). Kontakt: jasyro@seznam.cz
Přenechám pediatrickou praxi, Praha 9, zpočátku možnost
zapracování na 1–2 dny v týdnu. Kontakt: 776 600 032,
ordinace@remet.cz
Prodám zavedenou prosperující psychiatrickou praxi v Jihočeském kraji (s. r. o.). Kontakt: 603 898 410
Přenecháme pracovnělékařskou péči o cca 1000 zaměstnanců v kategorii rizika 1 a 2. Směnný provoz. Pouze pro
ordinaci praktického lékaře v Hradci Králové. Kontakt:
pracovnipece@seznam.cz
Nabízím k převzetí ordinaci PLDD v Opavě. Kontakt:
737 851 191
Převezmu/odkoupím ordinaci VPL v Praze, Středočeském
kraji (Praha-východ, Praha-západ, Kladno, Ml. Boleslav)
a blízkém okolí ihned. Děkuji. Kontakt: yantarya@seznam.cz, 774 347 846
Koupím zavedenou oční ordinaci v Praze. Kontakt:
ocniordinace@post.cz
Odkoupím gynekologickou praxi v Praze, nejlépe Praha
8, 9. Mám evrop. atestaci i praxi v ambulantním zařízení.
V případě zájmu je možný zástup v době dovolené, nemoci nebo dle domluvy. Nabídky pište prosím na e-mail:
gynpraxe@centrum.cz
Hledám dermatologa do zavedené kožní ambulance v Hodoníně umístěné v komplexu privátních ambulancí, rtg
i laboratoře. Do 2 až 3 let nabízím její odkoupení. Kontakt:
MUDr. Paveleková, 606 906 548
Prodám gynekologicko-porodnickou praxi (s. r. o.)
s plně vybavenými ordinacemi v Milovicích n. L. a Poděbradech. Smlouvy se všemi hlavními pojišťovnami. Kontakt:
739 287 356
Ihned prodám malou zavedenou praxi, 800 reg. pojištěnců,
smlouvy se všemi pojišťovnami. Pracovní doba 16 hodin
týdně (3–4 hod. denně). Nové zařízení ordinace: CRP, FOB,
INR, zkušená sestra. Brno-jih, Židlochovicko. Kontakt:
ordinacebrnovenkov@seznam.cz
Převezmu, odkoupím, psychiatrickou ordinaci v Jilemnici,
Vrchlabí, Turnově, Nové Pace. Kontakt: clinline@clinline.
cz, 737 151 062
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé
(s. r. o.) v centru Brna. Prodej během roku 2017 (termín
dle dohody). Jedná se o bývalou polikliniku, kde mimo
PL jsou i privátní ordinace dalších odborností. Kontakt:
vplbrno@post.cz
Převezmu/odkoupím kožní ordinaci v Praze nebo okolí.
Letos nebo v průběhu příštího roku. Atestaci a praxi v oboru
mám. Další spolupráce možná. Nabízím férové jednání.
Kontakt: dermatologie@post.cz
Prodám dobře zavedenou oční ordinaci v Jablonci nad
Nisou. Kontakt: 606 655 191, e.vojtechova@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře s cca 1150
pacienty ve městě Brumov-Bylnice, Zlínský kraj. Kontakt:
723 471 702
Koupím zavedenou oční ambulanci v Praze. Případné nabídky prosím na e-mail: olnurieva@seznam.cz nebo tel.
773 952 600. Děkuji
Zaměstnám praktického lékaře/lékařku ve své ordinaci
(s. r. o.) 18 km západně od Prahy. Možný je též pronájem celé
praxe. Kontakt: jasyro@seznam.cz
Prodám zavedenou a dobře situovanou praxi VPL v Telči,
okr. Jihlava. Smlouvy se ZP: 111, 201, 205, 207, 211. Prodej
plánován na polovinu roku 2017, popř. dle domluvy. Více info
na vpl.telc@seznam.cz nebo na 773 647 822
Odkoupím ordinaci VPL. Havl. Brod, Žďár n. Sázavou, Nové
Město na Moravě a okolí nebo Liberec. Kontakt: praktik.
zdar@seznam.cz, 704 250 733
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé v okrese Kroměříž z důvodu odchodu do penze. Kontakt:
cezera.jk@seznam.cz

Prodám/přenechám zavedenou ordinaci praktického
lékaře pro dospělé v Praze 4. Kontakt: d.brejchova@
seznam.cz, 723 710 725
Nabízím k prodeji interní a gastroenterologickou praxi v Domažlicích (smlouvy se ZP, přístrojové vybavení).
Kontakt: 604 528 700
Přenechám/prodám zavedenou ordinaci praktického
lékaře pro dospělé s rozsáhlou klientelou v Pelhřimově,
Kraj Vysočina. Kontakt: 602 334 525, fsara@seznam.cz
Prodám interní ordinaci v Plzni. Kontakt: 721 903 425,
intordr@gmail.com
Prodám dětskou ordinaci Stochov, s. r. o., praktický lékař
pro děti a dorost v okrese Kladno, celkem cca 640 dětí,
0,5 úvazku. Kontakt: preissm@volny.cz
Prodám zavedenou, pacienty dobře zásobenou ordinaci VPL
v Brně (severozápadní část). Smlouvy se ZP, reg. pacientů cca
1650. Termín prodeje ideálně 3Q/2017. Pro podrobnější info
mě prosím kontaktujte na brnoVPL@seznam.cz, děkuji
Přenechám zavedenou venkovskou praxi VPL na Vysočině
(sjezd z dálnice od Prahy 75. km), cca 600 pacientů. V případě zájmu možné sloučení s vedlejší praxí s cca 800 pacienty.
Kontakt: medipel@seznam.cz, 606 601 330
Neurologická ambulance s. r. o. v blízkosti Olomouce,
2 samostatné ordinace, EEG, hledá na částečný úvazek neurologa dle domluvy. Pozdější odkup s. r. o. možný. Kontakt:
608 821 433, rudolf.schimera@seznam.cz
Prodám zavedenou gynekologickou praxi v Praze. Kontakt:
gynea@email.cz
Do dobře zavedené pediatrické ordinace v Klatovech hledám dětského lékaře. Požaduji atestaci I. st. z pediatrie
a pozitivní přístup k dětem. Nabízím nadstandardní platové
ohodnocení. Info na tel. 604 643 888 (SMS – ozvu se)
Prodám dobře zavedenou ordinaci PL pro dospělé, okr.
Praha-západ. Kontakt: annamedic@email.cz

ZÁSTUP

Zaměstnám internistu/ku do zavedené interní ordinace
v Praze, částečný úvazek, ev. i zástup. Volejte ve všední dny
10–17 hod. 775 679 009
Hledám zástup do ordinace PL na 2 dny v týdnu s možností převodu ordinace na nový subjekt. Kontakt:
722 579 505
Hledám lékaře/lékařku s atestací z VPL pro příležitostné
zástupy v soukromé ordinaci PL v Brně. Možnost i pravidelného zástupu 2 dny v týdnu. Kontakt: 777 110 624
Do zavedené chirurgické ambulance v Praze 1 hledám
zástup na 1–2 dny v týdnu. Kontakt: 607 227 532
Hledám praktického lékaře pro zástup do ordinace
PL v centru Hradce Králové v době dovolené srpen
2017. Kontakt: karolina.voborilova@seznam.cz,
737 766 940
Hledám zástup do ambulance PL pro dospělé na měsíc
březen, duben 2017 v Praze 10. Týdenní úvazek 25 hod.
Nabízím 40 000 Kč. Kontakt: 603 437 289
Hledám praktického lékaře na zástup do ordinace v Praze 5
v době dovolené v červenci nebo srpnu 2017. Kontakt: Zuzana Jírovcová, 775 282 186, ordinace@clinuvel.cz
Hledám praktického lékaře pro zástup do ordinace v centru Mladé Boleslavi od května 2017. Kontakt: moravkova.
ivana@seznam.cz, 775 938 042

PRODEJ A KOUPĚ

Prodáme vybavení oční ordinace (málo používané, velmi
dobrý stav): vyš. jednotka Omega, auto ref-keratometer
PRK-6000, proj. optotyp Potec, bezkontaktní tonometr
s pachymetrem Reichert ATP, štěrb. lampa Takagi SM-2N,
sada zkuš. skel, autom. perimetr Octopus 500EZ, manual.
lensmeter CCQ-300, oftalmoskop Heine K 180. Cena dohodou. Kontakt: info@sanatoriumeuropa.eu
Prodám obrazy orig. od Antonína Slavíčka, Oldřicha Blažíčka, Antonína Chittussiho s posudky nejvyšší nabídce.
Kontakt: adonek1@seznam.cz
Prodám repasovaný perimetr AP 340 KOWA, rok výroby
2008, cena dohodou. Kontakt: 608 807 320

Inzerce

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
přijmou lékaře
Požadavky: Specializovaná způsobilost s preferencí oboru RFM, ortopedie, neurologie,
revmatologie. RFM výhodou. Základní znalost německého jazyka.
Nabízíme: 1. Mzdu dohodou podle kvalifikace až do výše 80.000 Kč měsíčně. 2. Odměnu za
pracovní pohotovost na telefonu (16:00 hodin -07:00 hodin) – nad rámec ZP. 3. Stabilizační
odměnu po odpracování kalendářního roku ve výši základní měsíční mzdy. 4. Pro lékaře s bydlištěm mimo Třeboň odpovídající ubytování. 5. Příspěvek na dopravu pro dojíždějící lékaře.
6. Odměny podle výkonů a ujednání se zástupci zaměstnavatelů. Mobilní telefon.

Nabídky se životopisem zasílejte na adresu kazdova@aurora.cz.
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SERVIS
Prodám UZ pro gyn. praxi: Medison ACCUVIX XQ, třídy
Premium, SW: Live3D, 3DXI, PanoramicI, Spatial CompoudI,
STIC, Vocal. 3 Sondy multifrekv.: lineár., vag., abdom. -3/4D. 1
majitel od r. 2009. Pravidelný servis. BTK v 1/2017, platné do
1/2019. Cena: 220 000 Kč. Kontakt: 608 454 281
Prodám anatomický atlas od Sinělnikova I.–IV. díl. Cena
za všechny 4 díly 750 Kč + eventuální poštovné. Kontakt:
724 327 828 (prosím SMS)
Prodám videokolposkop Olympus ve výborném stavu s videokamerou, spolu s gynekologickým křeslem firmy BTL
s motorem, s podkoleními opěrkami, rok výroby 2006, cena
40 000 Kč. Kontakt: 728 082 789, hana.mlcochova@seznam.cz
Hledám nástupce do zavedené pneumologické ordinace
v Příbrami, možnost odkoupení praxe, vstupu do s. r. o. nebo
zaměstnání. Možno celý nebo částečný úvazek. Zájemce
prosím o zaslání e-mailu na andela.tvrdikova@seznam.cz
Hledám lékaře na zástup do ordinace PL nebo prodám dobře
zavedenou praxi PL v Bílovci. Kontakt: 605 228 239
Koupím zavedenou ordinaci VPL v Praze a okolí Prahy. Kontakt: koupeVPL@seznam.cz
Ukončila jsem činnost NZZ a prodám: profesionální váhu Tanita, na stativu s výškoměrem, do 300 kg, BMI, nákup 12/2014,
8000 Kč, přenosný resusc. set s O2 lahví 0,5 l, ambuvaky,
etc., 4000 Kč, podsvětlené plastové optotypy 67 × 20 cm,
1200 Kč. Kontakt: 776 139 460, Zlínsko
Vážnému zájemci prodám obraz orig. Slavíček Antonín
„Krajina v okolí Kameniček“, tempera na lepence za sklem,
rámováno, sig. vpravo dole „AS“ 60 × 49 cm z období kolem
r. 1904. Nejvyšší nabídce. Kontakt: adonek1@seznam.cz
Prodám ultrazvukový diagnostický přístroj firmy Siemens – Sonoline SL-1 s břišní sondou 3,5/15 + videoprinter
P-67E, displej monitor. perfektní stav, málo používaný.
Cena dohodou. Kontakt: MUDr. Robětín, praktický lékař,
604 846 908, karel.robetin@seznam.cz
Odkoupím plicní ambulanci v Ostravě a okolí. Kontakt:
731 189 920
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé v okrese Kroměříž. Kontakt: cezera.jk@seznam.cz
Prodám přístroje: BTL-08 ABPM II (holter tlakový 24 h),
p. cena 38 500 Kč, nyní 19 000 Kč, Doppler D900 včetně sondy
Easy 8, p. cena 14 364 Kč, nyní 6000 Kč. Kontakt: doktorsy@
gmail.com nebo 606 548 186 od 18. do 21. hod. Sleva možná
Prodám přístroje: EKG BTL-08MD, p. cena 48 470 Kč, nyní
35 000 Kč + EKG papíry, komplet náhradní kabel s elektrodami pro EKG, p. cena 8500 Kč, nyní 5000 Kč + 3 nové balonky.
Kontakt: doktorsy@gmail.com nebo 606 548 186 od 18 do
21 hod. Sleva možná.
Prodám zavedenou kožní ambulanci v centru Ostravy
(s. r. o.). Smlouvy se všemi ZP. Kontakt: dermatologov@
seznam.cz
Prodám zavedenou ambulanci PL v Praze 10. Kontakt:
604 214 307
Prodám kompletní vybavení gynekologické ordinace, cena
dohodou. Kontakt: bittva@email.cz
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé v Třinci.
Kontakt: 724 272 129

PRONÁJEM

K pronájmu ordinace v nově zrekonstruovaném lékařském
domě na náměstí v Berouně. Nový výtah, kamerový systém,
park. místo. Cena dohodou. Kontakt: 608 955 500
Poliklinika Bioregena v Praze 9 nabízí k pronájmu
nebytové prostory, v přízemí, o rozloze až 300 m 2
(možno pronajmout pouze část). V případě dlouhodobého pronájmu jsme ochotni upravit prostory pro nájemce. Kontakt: 281 021 262, 773 492 543,
kroupova@rimu.cz
Pronajmu prostory zavedené kožní ambulance v Praze 1
na 1–2 dny v týdnu ke konzultační činnosti nebo jinému
kožnímu lékaři. Kontakt: 604 995 578
Nabízím do dlouhodobého pronájmu perimetr a štěrbinovou
lampu TOMEY, rok výroby 2014. Oba přístroje minimálně
používány. Servis, instalace i převoz zajištěny. Cena dohodou.
Informace na tel. 724 347 213
Soukromé NZZ pronajme 1 samostatnou ambulanci
v malém zdravotnickém středisku na metru Vysočanská,
Praha 9. V pronájmu již ortopedie, oční a PL pro dospělé.
Nadstandardně vybaveno, vše nové, hezké. Kontakt:
776 875 513, info@recepce.eu
Pronajmeme prostory vhodné pro ordinace v nově rekonstruované poliklinice v Černých Polích v Brně. V případě zájmu investujeme i do vybavení ordinace. Kontakt:
lubojandel1@gmail.com, 774 906 099
Nabízím k pronájmu pěknou ordinaci se zázemím v novostavbě obchodního centra s lékárnou a dalšími ordinacemi v centru obce Praha 9-Újezd nad Lesy. Kontakt:
603 247 875, kos.vladimir@volny.cz

SLUŽBY

Pracujete na klinických studiích? Nabízíme služby zkušených studijních koordinátorů. Kontakt: MUDr. Soukupová,
777 163 122, ssoukupova@gmail.com
Překládám z a do angličtiny a němčiny lékařské zprávy a jiné
lékařské texty včetně soudního ověření těchto dokladů. Kontakt: 603 813 587

RŮZNÉ

Hledáme atestované lékaře, kteří by měli výhledově zájem
o práci koronera (na DPČ či DPP) pro UL, DC, TP. Podmínkou je atestace, platný ŘP + zdravotní způsobilost. Info:
732 220 251 či pište na e-mail medul@post.cz

TEMPUS MEDICORUM

KŘÍŽOVKA O CENY

Rozdíl mezi odborným a praktickým lékařem: Praktický lékař považuje někdy apendicitidu za zaražené větry.
Odborný ... (dokončení citátu, jehož autorem je Vladimír Vondráček, najdete v tajence).
VODOROVNĚ: A. Maso z části zad nad lopatkou vepře; otvor ve zdi; hra s čísly. – B. 4. díl tajenky. – C. Lepidlo; plemeno psů; český herec; SPZ Žďáru nad Sázavou. – D. Zuřivost; šumivé víno; peřej; zástupy. – E. Rozpouštět
žárem; lepenka; rušit stehy. – F. Jižní ovoce; vyrábět na stavu; rajčata. – G. Patřící obyvateli hlavního město Lotyšska;
zařízení k výcviku řidičů a letců. – H. Modř; Evin druh v ráji; osahání; roční období (slovensky). – I. Dočasné užívání
věcí přenechaných někomu za úplatu; bůžek lásky; vánek (zastarale). – J. Kostra; záměr; odpykat. – K. Někdejší
majitelé menších obchodů s potravinami a dalším zbožím; kouzelný zvuk (básnicky). – L. Ochrana zboží; stát USA;
směnečný ručitel; jméno herečky Galatíkové. – M. Držadlo; pozbývat na povrchu vlhkosti; mužské jméno řeckého
původu. – N. Vrchní dozor (řídce); pásovec třípásý; pražský fotbalový klub. – O. Slovensky „ono“; jeskyně; chumel
(zastarale); anglicky „ano“. – P. Vyhlídkový autobus; německy „ateliér“. – Q. 1. díl tajenky.
SVISLE: 1. Druh květenství; nizozemsky „žluklý“; zasluhující si ( jmenný tvar). – 2. Prezident ČR; mužské
jméno; defenzíva. – 3. Sbohem; 2. díl tajenky; SPZ Ústí nad Labem. – 4. Nátěrová hmota; biografy; automobilová
soutěž; louka na svahu (nářečně); určité v pořadí. – 5. Rozsáhlý báseň; asijský stromový savec; nabídka funkcí v počítači; slovensky „kuželka“. – 6. Komplet; sifon; tahle (slovensky); část paže. – 7. Archaicky oslovovat; démonická
žena; brva; plodina setá na jaře. – 8. Na jakém místě; údery rohy; škodliví motýli; předpona znamenající velký. – 9.
Slovensky „nic“; nehýbat se; muž pracující s pluhem; citoslovce smíchu. – 10. Kočkovitá šelma; rumištní bylina;
vymřelý kočovník; otcové (řídce). – 11. Lososovitá ryba; mohutný asijský strom; kazit; slovensky „směr“. – 12.
Svazek chrastí; dílenský stůl; dolů (básnicky); pohromadě. – 13. Škubání v obličeji způsobené nervovými poruchami; desková hra; značka aut; anglická zkratka Hlasu Ameriky; kód letiště Liberia. – 14. Předložka s 2. pádem;
3. díl tajenky; celní kód Egyptu. – 15. Utrhnout; mravní základ; močovod. – 16. Příbytky; zakladatel pražského
velkoželezářství; kaprovitá ryba.
Pomůcka: chomol, Lanz, LIR, nadzor, rans, VOA.

Křížovka o ceny

V tajence křížovky v Tempus medicorum 2/2017 se skrýval citát z knihy Richarda Gordona Doktor bez hlavy: Doktor,
který se octne najednou v nemocničním pokoji v podřízeném postavení
pacienta, prožívá tuto zkušenost s pocitem soudce, jenž šlape po schůdcích
na lavici obžalovaných.
Knihu Nigela Williamse Dva a půl
muže ve člunu vyhrává deset vylosovaných
luštitelů: Marie Adlerová, Ruprechtov;
Miloslav Doupal, Krnov; Ladislav Chvá-
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tal, Brno; Jiří Kandus, CSc., Ostrava 1;
Petr Navrátil, Vsetín; Jiřina Slavíková,
Hluk; Karel Špaček, Jihlava; Zdeňka Vanžurová, Břeclav; Soňa Volná, Havířov-Město; Milena Zajíčková, Vlašim.
Na správné řešení tajenky z čísla
3/2017 čekáme na adrese recepce@clkcr.
cz do 29. března 2017.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování o ceny mohou být zařazeni pouze lékaři registrovaní
v České lékařské komoře.
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Tradiční jarní
právní seminář ČLK
■ Právní aktuality pro lékaře ■
čtvrtek 11. 5. 2017, 9.00 – 16.00 hodin
Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15/743

Právní kancelář a oddělení vzdělávání České lékařské
komory si Vás dovolují pozvat na tradiční jarní právní
seminář.
PROGRAM:
9.00
9.30–12.30

Registrace účastníků
Dopolední přednáškový blok:

JUDr. Jan Mach
■ Novinky ve zdravotnické legislativě a judikatuře.
■ Co přináší pro praxi novela zákona č. 95/2004 Sb., o způsobilosti
k výkonu lékařských povolání a vzdělávání (odborný dohled,
vztah školitel – školenec apod.).
■ Některá rozhodnutí soudů a kazuistiky.
Mgr. Bc. Miloš Máca
■ Aktuální praktické otázky řešené v rámci právní kanceláře
České lékařské komory a jejich řešení.
Diskuse k oběma tématům
12.30–13.30
13.30–14.30

Přestávka na oběd
Odpolední přednáškový blok:

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská
■ Právní problematika vztahů zdravotních pojišťoven a poskytovatelů
zdravotních služeb, úhrady, regulace, smlouvy, řešení sporů.
14.30–16.00
16.00

Diskuse k tématu i k dalším otázkám,
které budou posluchače zajímat.
Závěr semináře

doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
vedoucí oddělení vzdělávání

JUDr. Jan Mach
ředitel právní kanceláře ČLK

Přihlášky na www.lkcr.cz,
vzdělávání, sekce KURZY ČLK –
číslo kurzu: 65/17
(kurzy jsou řazeny chronologicky
podle data konání)
Své evidenční číslo najdete
v seznamu registrovaných lékařů.
❖
Účastnické poplatky:
pro členy ČLK 650 Kč,
pro nečleny 3 000 Kč
Číslo účtu 19-1083620217/0100,
variabilní symbol 6517
Do zprávy pro příjemce uveďte
jméno účastníka.
Občerstvení je zahrnuto v ceně.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Za účast na semináři je přiděleno 6 kreditů dle SP č. 16 ČLK.

