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Laciná pracovní síla
pro naše nemocnice
Zákon o vzdě- nosti takový cizinec často i bez zkoušky několik
lávání lékařů ani po měsíců pracuje jako lékař, byť bez odpovídající
své novelizaci ne- pracovní smlouvy a mzdy. Tento postup minichrání dostatečně málně hraničí s obcházením zákona. Komora
mladé lékaře před se proto snaží praxi před aprobační zkouškou
tím, aby jim starší co možná nejvíce zkrátit a zpřísnit podmínky
a vlivní kolegové tak, aby tato praxe nebyla zneužívána k legalina cestě k atestační zaci ilegálního zaměstnávání cizinců.
zkoušce neházeli
Nekvalitní zákon o vzdělávání lékařů však
pod nohy klacky v podobě nesmyslných po- v sobě obsahuje ještě další skulinu, kterou by
žadavků. Skutečným cílem těchto aktivit ha- podnikavci s příslušným politickým krytím
lených do vznešených slov o nutnosti udržet rádi využili k tomu, aby ušetřili peníze za
vysokou úroveň naší medicíny nebývá nic jiné- práci zdravotníků. Jedná se o ustanovení,
ho než snaha co možná nejvíce zkomplikovat které umožňuje, aby špičkový odborník ze
získání specializované způsobilosti. Bez ní ne- země mimo EU mohl předávat své znalosti
může lékař samostatně pracovat a zůstává tak a dovednosti našim lékařům například tím
závislým na dobré či jiné vůli svého šéfa. Čím způsobem, že jim předvede nějakou u nás
náročnější požadavky si však na mladé léka- dosud nepoužívanou operaci či vyšetřovací
ře budeme vymýšlet, tím větší
metodu. Již před dvěma lety,
počet z nich se nám poděkuje
tedy při projednávání novely
Ministerstvo
a místo v našich nemocnicích
zákona, jsme varovali před
podporuje ilegální možným zneužitím tohoto
bude získávat praxi a zkušenoszaměstnávání
ti raději za férových podmínek
ustanovení. Politici v čele
a s čtyřnásobným platem třeba ukrajinských lékařů s tehdejším předsedou zdrav sousedním Německu.
votního výboru prof. Vyzulou
Personální devastace většiny nemocnic je naše varování bagatelizovali s tím, že se chojiž zcela evidentní a politici, kteří dělají vše váme paranoidně.
možné pro to, aby lékařské komoře zabránili
Zdá se, že dnes došlo na naše slova. Nevím,
v provedení personálních auditů, si toho jsou kolik špičkových amerických či japonských
vědomi. Mají strach, co bude, až to praskne. profesorů medicíny působí externě v českých
Proto vymýšlejí nesmyslné reorganizace ne- a moravských nemocnicích. Obávám se, že
mocnic, proto spekulují o tom, jak nahnat jejich počet se bude limitně blížit nule. Na
soukromé ambulantní lékaře do nemocnic. druhou stranu Ministerstvo zdravotnictví podStále více manažerů a politiků získává pocit, poruje projekt, který zneužívá dikci zákona
že levnější než platit české zdravotníky by a snaží se k nám „propašovat“ několik stovek
bylo dovést si na práci místo zdravotních ses- lékařů z Ukrajiny, aniž by tuto lacinou pracovní
ter nějaké poslušné Filipínky a místo doktorů sílu někdo obtěžoval nějakým přezkušováním
felčary bůhví odkud.
jazykových a odborných znalostí. Vzhledem
Díky členství v Evropské unii musí však k tomu, že Ukrajina je pověstná „odporem ke
krajské samosprávy i naše vláda respektovat korupci“, nikdo nemůže vyloučit, že některý ze
určitá pravidla. Na rozdíl od doktorů z ostat- zájemců o práci v našich nemocnicích dokonce
ních států Unie, kteří se k nám příliš nehr- ani neztrácel čas studiem na lékařské fakultě
nou, lékaři z jiných zemí musí u nás, tak jako a potřebný diplom si prostě koupil.
všude jinde v EU, složit takzvanou aprobační
Takzvaný projekt Ukrajina ve zdravotzkoušku, která prokáže, zda mají vzdělání nictví považuje lékařská komora právem za
odpovídající evropským standardům a zda ohrožení bezpečnosti pacientů. Ve spolupráci
se dokážou domluvit s pacienty a se svými s kolegy ze stomatologické a lékárnické kospolupracovníky.
mory se proto se vší vážností budeme snažit
Aprobační zkoušky jsou, podobně jako takovému hazardování se zdravím zabránit.
státní závěrečné zkoušky na lékařské fakul- Bylo by dobré, kdyby nám v tomto zápase
tě, náročné a úspěšnost uchazečů je nízká. pomohly i odborné společnosti, jejichž předZkoušku, a zejména praxi před pokusem o její stavitelé by měli mít ochranu kvality naší
složení lze však i několikrát opakovat. Zákon medicíny takříkajíc v náplni práce.
sice hovoří o odborné praxi, avšak ve skutečMilan Kubek
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR v praxi

Jednání právníků komory s vedoucími pracovníky Úřadu pro ochranu
osobních údajů

Právní kancelář ČLK iniciovala schůzku se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“),
neboť ÚOOÚ bude hrát zásadní roli v kontrole dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl.
General Data Protection Regulation neboli GDPR). Podnětná schůzka přinesla řadu informací, s nimiž vás
dále, v souvislosti s blížícím se dnem účinnosti obecného nařízení (25. května 2018), seznámíme.
Jde o obecné nařízení, které bude
postupně implementováno s ohledem
na konkrétní podmínky. Stanovisko „co
dělat“ se bude postupně vyvíjet praxí.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(také jen „nařízení“) má, jak již z názvu normy
vyplývá, obecný charakter. V tomto smyslu je
nutno vnímat i obsah tohoto nařízení, který
v obecné rovině stanoví podmínky pro ochranu osobních údajů, ale současně dává široký
interpretační prostor pro jednotlivá ustanovení a taktéž umožňuje členským státům
přijetí vlastní (národní) právní úpravy, která
bude v souladu s tímto nařízením. Sám úřad
konstatoval, že se nejedná o žádnou revoluci
pro ty subjekty, které doposud postupují podle platné právní úpravy. Tímto měli zástupci
ÚOOÚ na mysli zejména lékaře, které čekají
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pouze dílčí změny, jež jsou přirozené téměř při
každé legislativní změně. Jinak řečeno slovy
náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu
a právo a předsedy revizní komise Společnosti
medicínského práva ČLS JEP na konferenci
Společnosti medicínského práva JUDr. Policara: „Jde prakticky o to, udělat si doma pořádek.“
Rovněž jsme se shodli, že řada firem pořádajících kurzy a přednášky na toto téma
vytváří neopodstatněný tlak s cílem vyvolat
v posluchačích pocit, že nesplnění nařízení do
data nabytí účinnosti povede k ukládání likvidačních pokut, přičemž tyto firmy vždy nabízejí spásné řešení spočívající ve zpracování
informací, které budou v souladu s nařízením,
samozřejmě za nemalý finanční obnos. Jak
již bylo výše řečeno, jedná se v současné
chvíli o obecnou normu, která se bude

postupně vyvíjet a jednotlivé instituty budou zpřesňovány a vykládány s ohledem
na aktuální potřeby a stav společnosti.
Tento kontinuální proces přirozeně vede
k tomu, že není potřeba zásadním způsobem měnit současný chod ordinace. Pouze
je potřeba přijmout některá dílčí opatření, která ve většině případů korespondují
s doposud platným zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
(zejména částí týkajících se povinné
mlčenlivosti a zdravotnické dokumentace) a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Závěr tohoto úvodu
je tedy jednoznačný, nespěchat, nedělat
unáhlená rozhodnutí a nepodléhat tlaku
firem či mediálním dezinformacím.

3

TEMPUS

MEDICORUM

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Otázka pověřence pro
ochranu osobních údajů

Řada dotazů směřuje k institutu tzv.
pověřence pro ochranu osobních údajů,
nejčastěji zda jsou povinni pověřence ustanovit, či nikoliv. Tady se zcela jasně projevuje
obecnost nařízení, které nedává zcela jasnou
odpověď pro oblast zdravotnictví. Pracovní
skupina WP29 výslovně uvádí, že pověřence nemusí mít ambulance o jednom lékaři
a jedné zdravotní sestře. K dalším možnostem, tj. několik lékařů či zaměstnání několika zdravotnických pracovníků, se WP29
nevyjádřila. Zájemce o tuto problematiku
lze odkázat na webové stránky ÚOOÚ
(www.uoou.cz), jenž zveřejňuje stanoviska
pracovní skupiny WP29 i v českém jazyce.
Tato problematika byla projednána se zástupci ÚOOÚ, s ohledem na neexistující závazný výklad či jiný pokyn zvažuje ÚOOÚ
stanovení hranice prostřednictvím počtu
lékařů, kdy jako ideální se jeví počet 9 lékařů.
V těchto případech by nebylo nutno ustanovovat pověřence pro ochranu osobních
údajů. Další zmíněnou možností pro zajištění
pověřence bylo kritérium podle počtu pacientů, což se nejeví jako zcela ideální postup
s ohledem na specifika registrujících lékařů
a ambulantních specialistů. Bude tedy potřeba vyčkat a do této doby se domníváme,
že běžné ordinace pověřence pro ochranu
osobních údajů jmenovat nemusí. Tento
závěr se nevztahuje na polikliniky, nemocnice apod. V případě ustanovení pověřence
je potřeba tuto skutečnost oznámit ÚOOÚ.
Pokud poskytovatel pověřence neurčí, což
bude asi ve většině případů běžných soukromých praxí, kdy zdravotní služby poskytuje
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méně než deset lékařů, není nutno ÚOOÚ
hlásit, že pověřenec nebyl ustanoven, ale
je třeba interním dokumentem zdůvodnit,
proč poskytovatel pověřence nepotřebuje.

Smlouva se zpracovatelem
osobních údajů

Lékař je při poskytování zdravotní péče ve
vztahu k nařízení správcem osobních údajů.
Má-li externí firmu, která mu data o pacientech
spravuje, tzv. zpracovatele, je důležité, aby byla
revidována smlouva s touto externí firmou. Firma by měla mít uloženu povinnost postupovat
vždy v souladu s nařízením, dále by měla smlouva obsahovat ustanovení o zabezpečení ochrany
osobních údajů na úrovni evropských standardů, případně závazek zpracovatele spočívající
v maximálním zajištění těchto dat. Je potřeba
si uvědomit, že prvotně nese odpovědnost vždy
správce, tedy lékař, který data prostřednictvím
zpracovatele uchovává.

Interní revize zpracovávaných
osobních údajů

Žádný lékař se nevyhne interní revizi spočívající v sestavení kategorií osobních údajů, které jako správce zpracovává. Záznamy
o činnostech zpracování by měly obsahovat
rozsah osobních údajů, které lékař zpracovává
(např. jméno, příjmení, rodné číslo, údaje
o zdravotním stavu apod.), dále je potřeba
uvést, jak a kde tyto údaje zpracovává (např.
zdravotnická dokumentace), jaké má pro
zpracování oprávnění (např. zpracování je
povinnost vyplývající ze zákona, smlouvy
s pacientem apod.) a za jakým účelem tyto informace zpracovává. Této revizi by měl lékař
věnovat pozornost, neboť se jedná o zásadní
dokument, který musí odpovídat skutečným

poměrům v konkrétní ordinaci. Důležitým
dokumentem, který z této interní revize vyplyne, je informace o zpracování osobních
údajů pro subjekty údajů (pacienty), viz výše,
která by měla obsahovat identifikaci správce,
účel zpracování osobních údajů, důvody, pro
něž jsou osobní údaje zpracovávány, kdo je
příjemcem těchto osobních údajů a jaké mají
práva subjekty údajů (ti, o kterých jsou osobní
údaje vedeny). Půjde tedy o to sepsat, jaké
lékař vede dokumenty obsahující osobní
údaje pacientů ( jejich identifikaci a údaje o nich), zda jsou to pouze dokumenty
vyplývající z právních předpisů (zdravotnická dokumentace, hlášení zdravotním
pojišťovnám pro účely vykázání poskytnuté péče, hlášení NZIS apod.), nebo zda
vede o pacientech ještě jiné osobní údaje, které již nemá právní povinnost vést
(smlouvy s pacienty například o poskytnutí dohodnutých služeb nehrazených ze
zdravotního pojištění, podklady potřebné
pro výzkum a vědeckou práci vedené se
souhlasem pacienta apod.). Tyto údaje
pak vhodným způsobem (webové stránky, vývěska v čekárně ordinace) sdělit
pacientům. Vzorový dokument právní
kancelář komory dodatečně zveřejní.

Zhodnocení rizik

Po zpracování revize zpracovávaných
osobních údajů bude potřeba vymezit a zhodnotit rizika pro práva a svobody subjektů údajů (v našem případě především pro pacienty
a únik údajů o jejich zdravotním stavu). Toto
zhodnocení má reflektovat možná rizika,
která zpracováním osobních údajů mohou
vzniknout a zasáhnout tak do práv pacientů v souvislosti s ochranou osobních údajů.
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Inzerce ▼

Obecnost nařízení je spojena s volností
formy, jakou má lékař toto nařízení implementovat v rámci své ordinace. Není tedy
stanovena závazná forma, předepsané formuláře apod. V některých případech je obecně
stanoven rozsah informací, které musí dokument v souvislosti s nařízením obsahovat.
Příkladem může být informace pro subjekty
osobních údajů, což je nově zavedený institut, kdy každý pacient bude mít právo žádat
o sdělení, jaké informace o něm lékař shromažďuje, a současně je každý lékař povinen
o těchto o něm vedených informacích pacienta vhodným způsobem informovat, buďto na
webu, v čekárně vyvěšením těchto informací
nebo jiným způsobem. Právní kancelář ČLK
postupně zpracuje vzor této informace.

Foto: Shutterstock.com

Není stanovena žádná závazná
konkrétní písemná forma
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Sdělování výsledků vyšetření
pacientům a mezi poskytovateli

Výše uvedené nezbytné součásti povinné dokumentace je třeba doplnit o záznam o proškolení
zaměstnanců a případný vzor dokumentu pro
případ porušení zabezpečení a ohlášení porušení zabezpečení, kdy tento dokument slouží
k hlášení bezpečnostních incidentů, které mohou mít vliv na práva subjektů osobních údajů,
například hackerský útok, krádež výpočetní
techniky či vloupání do zabezpečené kartotéky
apod. Tento bezpečnostní incident je každý
zpracovatel povinen nahlásit ÚOOÚ ve lhůtě
72 hodin. Je však potřeba vždy důsledně posoudit, do jaké míry jsou práva subjektů osobních
údajů ohrožena, neboť netřeba každý incident
ÚOOÚ hlásit. Vždy bude záležet na míře ohrožení. Opět se jedná o obecnou formulaci, která
bude výkladovou praxí postupně zpřesňována.
I v tomto případě právní kancelář ČLK
připraví rámcový dokument.

Proškolení zaměstnanců a závazek
spolupracujících subjektů k ochraně
osobních údajů a dodržování nařízení

Lékař jako správce osobních údajů by
měl mít zpracováno poučení o povinnosti
k ochraně osobních údajů pro všechny své
zaměstnance a další osoby, které přicházejí
nebo by mohly přicházet do styku s osobními údaji pacientů. V samotných pracovních
smlouvách se zaměstnanci by měl mít ustanovení o tom, že zaměstnanec je povinen
chránit osobní údaje pacientů a nakládat
s nimi v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 a právními
předpisy ČR a skutečnost, že zaměstnanec
podpisem potvrzuje, že byl o těchto svých
povinnostech zaměstnavatelem proškolen.
To se v běžné ordinaci může týkat především
zdravotních sester, sanitářů, laborantů, ale
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i uklízeček. Podobně musí poskytovatel zavázat k ochraně osobních údajů všechny své
obchodní partnery, dodavatele služeb apod.,
kteří ať již z jakýchkoli důvodů přicházejí do
styku s osobními údaji pacientů. To se bude
patrně týkat především případného správce
IT systému, který se lékaři stará o počítač, ale
případně i účetnických firem nebo účetních
a firem, které zabezpečují předávání informací
o poskytnutých zdravotních službách zdravotním pojišťovnám pro účel úhrady zdravotních
služeb z veřejného zdravotního pojištění, pokud
lékař takových firem využívá. Ve všech těchto
případech by měl být ve smlouvě zakotven výslovný závazek příslušné firmy nebo pracovníka
nakládat s osobními údaji pacientů v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
2016/679 a právními předpisy ČR.

Zajištění prostor ordinace a uložení
zdravotnické dokumentace i počítačů

S ochranou osobních údajů souvisí i řádné
zajištění ordinace, které v drtivé většině splňuje většina lékařů provozujících soukromé
praxe. Kartotéka by neměla být běžně dostupná, měla by být uzamykatelná a měla by být
umístěna v odpovídajících prostorách. Jako
příklad nevhodného umístění kartotéky jsou
například prostory čekárny. Rovněž výpočetní
technika by měla být opatřena heslem nejen
do operačního systému, ale i zdravotnického
softwaru, přičemž je žádoucí, aby při opuštění
ordinace byli lékař či sestra řádně odhlášeni. Současně by zaměstnanci měli být řádně
proškoleni i v této oblasti. Samostatnou kapitolou bude používání kamerových systémů
s ohledem na podmínky stanovené nařízením.
K tomu se ještě později vrátíme. Nic zásadně
nového však v tomto směru Nařízení nepřináší.

Rovněž byla konzultována problematika
sdělování výsledků a zdravotních informací
pacientům na jejich žádost a po dohodě s nimi
prostřednictvím e-mailů či telefonů. V těchto postupech není nutno nic měnit, pokud
má lékař s pacientem písemně dohodnutou
e-mailovou komunikaci, měl by ho navíc poučit o skutečnosti, že předávání informací
probíhá tzv. nezabezpečeným kanálem. Rovněž lze i nadále sdělovat zdravotní informace
telefonicky za předpokladu, že bylo s pacientem dohodnuto heslo, PIN kód či obdobný
způsob identifikace volajícího.
V případě předávaní zdravotních informací mezi poskytovateli zdravotních služeb
a zdravotnickými zařízeními by vždy mělo
být zabezpečené prostředí, kterému běžná
e-mailová komunikace nevyhovuje. Jako
vhodná se jeví komprimace těchto informací
za současného silného zaheslování (kombinace velkých a malých písmen a čísel).

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že s ohledem
na obecné nařízení je potřeba zpracovat několik poměrně jednoduchých základních
dokumentů, které by měly být uloženy v ordinaci (mohou být i v elektronické podobě).
Obsahové náležitosti jednotlivých součástí
byly uvedeny blíže, přičemž právní kancelář
zpracuje obecné vzory, které si pak každý
poskytovatel doplní podle svého aktuálního
stavu.
Zájemce o hlubší studium této problematiky lze odkázat na Metodiku Ministerstva
zdravotnictví a ÚZIS „Jak implementovat
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů do resortu zdravotnictví“, která je zveřejněna na
webových stránkách České lékařské komory
(www.lkcr.cz).
Závěrem opakujeme, že není potřeba
při implementaci nařízení postupovat
unáhleně, neboť se jedná o dlouhodobý
proces, který se postupně vyvíjí. O případných změnách budeme postupně informovat. Vzhledem ke specifice oblasti
soukromých praxí, kdy drtivá většina
osobních údajů je získávána v souvislosti
s plněním právní povinnosti, lze výše uvedené dokumenty považovat za dostatečný
základ implementace nařízení.
JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK
Mgr. Daniel Valášek, právní kancelář ČLK
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ELEKTRONICKÉ RECEPTY

eRecepty povinné,
ale zatím bez sankcí
Poslanecká sněmovna schválila 26. 1. 2018 návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby elektronické
recepty byly povinné, ale aby zároveň v roce 2018 nebyly poskytovatelům zdravotních služeb za porušení
této povinnosti, tedy za vystavení klasického receptu, ukládány finanční sankce.

Foto: Shutterstock.com

Dne 15. 2. 2018 tuto novelu zákona o léčivech schválil též Senát. Pokud ji nebude
vetovat prezident republiky, nabude účinnosti. Rovněž se uskutečnilo setkání pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví za
účelem legislativního dopracování systému
elektronické preskripce léčiv, a to zejména
s ohledem na zavedení lékového záznamu
pacienta a přístupu k němu. Jedná se o složitý problém dotýkající se ochrany osobních údajů, informačních a komunikačních
technologií a odpovědnosti jednotlivých
zdravotnických profesionálů s přístupem
k lékovým záznamům
Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL zahájily pořádání série seminářů věnovaných
problematice elektronických receptů. Semináře se budou konat postupně ve všech
krajských městech, a to za účasti ministra
Vojtěcha. Účast na těchto seminářích je pro
lékaře zdarma.
(red)

O politice, etice a eReceptech
Před časem jsem pracoval v ordinaci
– kolega náhle zemřel. Jiné prostředí, jiní
pacienti. Před příchodem jedněch starších
manželů jsem byl upozorněn sestrou, že
manžel dříve vykonával vysoké stranické
funkce, a tudíž jsou zvyklí na vyšší úroveň
služeb. Mně to nevadí, lékaři jsou zvyklí
léčit všechny, s manželem to bylo bez problémů.
Paní měla cukrovku, žádala předpis antidiabetik a hodnota glykemie nebyla na stole.
Pan doktor pouze psal léky, krev se nebrala.
Trvala na tom, že to bude taky tak. Nejsem
zrovna flegmatik, paní navíc s hypakuzí
v lepším pásmu těžkého postižení. Byl to
konflikt natvrdo, přes dveře to bylo dobře
slyšet v čekárně. Paní jsem důrazně dotlačil
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k sestře a vzali jsme glukometrem glykemku. Situace se zklidnila, napsal jsem léky,
a když jsme se loučili, paní procedila mezi
rty: „Dávno jste tu měl být.“
Píši to proto, že nám předchozí generace
vštěpovaly zásadu: „Nevidíš pacienta? Nemáš k dispozici potřebnou laboratoř? Pak
nemá šanci na recept! Stejně se to obrátí
proti tobě.“ A právě tuto „výhodu“ nám poskytují eRecepty. Posílat recepty mailem
nebo SMS. Ani mě nenapadne! Výjimku
jsem udělal tak pětkrát do roka, ležící pacienty jsem vždycky navštívil. Povinnost
psát eRp. je jasně motivována politicky.
A hle, lékaři léčí napříč politickým spektrem, všechny. Jenže někteří z politického
spektra nám diktují. Natvrdo.

Něco konkrétního k eRp. Kolega
stomatolog s praxí více než 40 let prošel oborem od ubohé ordinace v terénu,
dnes dělá ortodoncii. Pracuje společně
s více kolegy a ojediněle musí někoho
zastoupit. Píše tak pět receptů do roka.
Určitě odůvodněně. Jemu se pořizování
výbavy pro psaní těch elektronických patologií vyplatí?
V závěru cítím v kostech, že je to všechno o politice a o lidech. Není možné posadit
do křesla ministra zdravotnictví nějakého
doktora? Nic si z toho nedělejte. Na ministerstvu obrany to není lepší. Voják, který
by se posadil do křesla ministra obrany, ten
se taky nenašel.
MUDr. Jiljí Minařík
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Rozhovory s Freudem
Vždy, když si myslím, že situace je několik
kilometrů za hranicí normálnosti, usedám
k počítači a píšu dopis strýčkovi Sigmundovi.
Tím strýčkem je pro mě Sigmund Freud, jenž
žil v kouzelné době Rakouska-Uherska; v době,
kdy profese lékaře měla úctu a vážnost.
Milý strýčku, ráda bych se s Tebou podělila o šílenosti, jež zažívám nejen já, ale i velká
většina lékařů.
V červnu 2017 jsem pod tlakem okolností
začala přemýšlet o počítači a o všem ostatním, co k tomu náleží. Oslovila jsem firmu
CompuGroup Medical (vyvíjející program
PC Doktor), musím být konkrétní. Na měsíc
červen jsem dostala zkušební verzi programu,
abych si ho „osahala“. Za provozu to nešlo,
protože do té doby byl mým oblíbencem psací
stroj. A navíc jsem chtěla v práci komunikovat s malými pacienty a s jejich rodiči, neboť
pracuji na malém městě jako praktický lékař
pro děti a dorost. Koncem června vypršela
platnost demoverze programu a já jsem se
měla rozhodnout, jestli si daný software pořídím. Cena přesahující 42 000 korun pro mě
byla vysoká, proto jsem si nakonec pořídila
program od olomoucké společnosti Praktik.
Od července 2017 mně od firmy CompuGroup
Medical chodí pravidelně výzvy na zaplacení softwaru, který nemám nainstalovaný,
nepodepsala jsem žádnou smlouvu a přes
mé opakované vysvětlující telefonáty, že nic
nevlastním, mi opět v únoru 2018 přišel další
e-mail s výzvou na zaplacení.
V září 2017 jsem si nechala instalovat
program od společnosti Praktik. Pro jistotu jsem s sebou vzala i své syny, kteří jsou
v oblasti počítačů gramotnější než já. Poté
jsem ve své praxi absolvovala instruktáž od
pracovníka výše zmíněné firmy. Přiznám se,
že z celé tříhodinové instruktáže jsem chápala asi tak prvních 25 minut. V následujících
týdnech jsem se snažila formou samostudia
vše pochopit, ale asi marně.
18. října 2017 jsem zahájila ostrý provoz,
kdy jsem si vše zakládala do karet psaním na
stroji a do počítače. Další týden jsem zahájila
i tisk. Situaci jsem zvládala jen díky svému
osobnímu IT pracovníkovi – tím byl můj
druhorozený syn. Každé úterý mi dělal instruktáže a i doma jsme se nebavili o ničem
jiném než o počítači. Když si představím taxu
600 Kč za hodinu, kterou si bere průměrný
IT pracovník, tak nevím, k jaké sumě bych
se nakonec dostala.
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Dalším bodem byl eRecept. Syn mi dal
pokyny, co mám udělat, co mám podepsat
a kam mám jít. Česká pošta, státní podnik, to
je také psychiatrická diagnóza. Chtěla jsem si
zde vyřídit kvalifikovaný certifikát. Vedoucí
pošty mi sdělila, že nejde internet, tudíž mě
nemůže zadat do počítače. Přepnula jsem se
do programu „hysterie“. Pro papíry jsem si
šla druhý den s tím, že taková anarchie může
být jen v České republice. Poté se nic nedělo.
Asi do měsíce jsem měla v zavřených dveřích
ordinace lístky od České pošty upozorňující
na doporučené psaní ze SÚKL. Ty lístky si
mohl kdokoliv vzít a vyhodit, a já bych stále čekala na dopis. Vyzvednutý dopis jsem
následně předala synovi se slovy, ať si s tím
dělá, co chce; že já sama to neuvedu v život.
3. ledna 2018 jsem začala tisknout eRecepty. Je to takový nedůstojný cár papíru.
Místo svého razítka nyní používám dětskou
děrovačku s obrysem medvídka. Průběžně
mi volaly paní magistry z různých lékáren
s tím, že mě nemohou „rozkódovat“. Vždy
jsem vedla monolog na téma, že na mé straně
jsou všechny údaje (IČO, IČZ a jiné) zadané
správně, jinak že bych nemohla eRecepty
tisknout.
Počátkem února 2018 jsme si s plumlovskou paní magistrou nalily čistého vína –
nebyly jí proplaceny mnou vydané eRecepty
pro pacienty zdravotní pojišťovny 211. Pod
uvedeným IČZ žádný lékař neexistoval, takže
bylo nejjednodušší potrestat magistru. Středu 7. února jsme pak trávily telefonováním
s uvedenou pojišťovnou ve snaze vše vyřešit.
Takže sečteno a podtrženo: V práci se
usmívám, komunikuji s dětmi i s rodiči, hledím do počítače, do tiskárny, na eRecept
a připadám si normální. Zvládla bych to sama
bez osobního IT pracovníka? Jednoduchá
odpověď: Ne.
Zamyslela jsem se nad šikanou ze strany státu a nyní se zamyslím nad šikanou ze
strany pacientů. Mám malý obvod slušných
dětí a slušných rodičů, vytváříme si iluzi, že
se máte rádi…
V prosinci 2017, kdy každý lékař zažíval
stres z eReceptů anebo z toho, jestli bude
dále fungovat, mě jedna z mých maminek informovala o tom, že jsem „hvězdou“ internetu. Myslela jsem si, že si dělá legraci, ale bylo
to skutečně tak. V jedné facebookové skupině („Prostějovské maminky“) bylo na mou
adresu několik příznivých ohlasů, naopak

v jiné skupině („Plumlovské matky“) padala
na moji hlavu ta nejhorší špína. Samozřejmě
vím, že neobjevuji nic nového. Sociální sítě
jsou fenomén, který přímo vybízí k urážení
jiných lidí, nabízí se ale otázka: Co všechno
si mají lékaři nechat líbit? Kde je důstojnost
člověka? Aby nedošlo k nedorozumění – nemám nic proti věcným argumentům. Jak ale
chápat situaci, kdy výkony lékaře hodnotí
člověk, který daného lékaře nikdy ani neviděl? Pomyslnou třešničkou na dortu jsou
pak „neprůstřelné“ argumenty typu: „Drby
jsou drby, ale nevznikají jen tak.“ Blázni se
radují a lidské ratio pláče v koutě.
Snažím se vcítit do uvažování průměrného občana této země: „V životě jsem ničeho
nedosáhl, v práci mě buzerují, manželka mě
podvádí, děti fetují. A co udělám já, průměrný
občan? Vylepším si své EGO. Nevyberu si ale
občana, jenž například zametá chodníky, to
není ono, to nemá tu patřičnou ,šťávu‘. Vyberu
si jakéhokoliv doktora, oddělení či nemocnici,
vezmu si svůj kýbl ,mentálních průjmů‘ a začnu konat. V práci, v hospodě, na sociálních
sítích tohoto doktora pošpiním, protože on
se nebrání. On se nemůže bránit…“
Ráda bych věděla, jak jsou lékaři a ostatní
zdravotnický personál chráněni proti útokům rádoby pacientů. Znovu jsem si pročítala
Hippokratovu přísahu a tam nestojí nic o tom,
že se lékař má nechat napadat, urážet, zesměšňovat a pomlouvat na sociálních sítích.
Podle Listiny základních práv a svobod
má každý, včetně lékaře, právo na ochranu
cti, pověsti a dobrého jména. Lékař nemá
profesní ani lidskou povinnost poslouchat
a snášet urážky a pomluvy. Prosím o doporučení, kde se může lékař efektivně bránit.
A na závěr jsem si zapsala poznámku –
inkviziční proces. Proces, který vytvořila katolická církev a který používala v boji proti
kacířství. Jeho příznačné rysy: soudní orgán
jej zahajoval ze svého popudu (obyčejně na
udání), soudce byl současně vyšetřovatelem
i žalobcem. Řízení bylo tajné, obrana nepřípustná, obviněný zcela bezprávný, velkou
váhu měly formální důkazy, rozvinuté v celý
systém, rozhodujícím bylo doznání obviněného, vynucované zpravidla krutým mučením.
Jsem na straně všech těch slušných lékařů, již do tohoto dobrodružství nešli a ve
svém obvodě mají samé slušné pacienty,
kteří své lékaře mají rádi.
MUDr. Dana Krychtálková, PLDD
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Nemám příliš důvěru v moderní technologie, a tak zarputile pracuji jako praktický
lékař zatím bez počítače v ordinaci. Karty
nosím od října 2017 domů a po večerech
tajně trénuji. V polovině listopadu 2017 jsem
zažádala o kódy SÚKL, dorazily koncem ledna 2018. Při pohledu na čtyři pro mě zcela
nesmyslná čísla jsem upustila od vlastních
experimentů, byť s návodem, a povolala zdatného kolegu lékaře, který již vše absolvoval
dvakrát, jednou pro sebe a jednou pro svou
manželku. Trochu se potil, klikal a asi po
dvou hodinách zahlásil, že je hotovo. Počítač
zůstal i nadále ve fázi domácího tréninku,
protože máme období zimních zástupů za
lyžující kolegy a k tomu, jak postupovat při
zástupech, zatím nemáme žádnou relevantní
informaci.
Včera večer jsem se rozhodla tajně vytisknout doma svůj první eRecept. V Medicusu
jsem se proklikala až k fázi připojování do
databáze SÚKL a po chvilce napětí – ejhle,
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Nadále vesele užívám razítko

chyba C006 – vaše pracoviště není v systému.
Poučena články kolegů nikam nevolám, čekám, až se zdatný IT kolega vrátí ze zahraniční
dovolené a opět ho pozvu na kávu a k práci

s počítačem. V ordinaci budu i nadále vesele
užívat razítko – DOSUD NEMÁM CERTIFIKÁT SÚKL.
MUDr. Dagmar Rumanová, praktický lékař pro dospělé

Inzerce

BMW RENOCAR.

BMW VYLADĚNÁ PRO LÉKAŘE

Radost z jízdy

V roce 2017 se více než 220 českých lékařů rozhodlo pro vůz značky BMW.
Rozhodli se pro bezpečné a komfortní vozy.

JAK ZHODNOTÍTE BMW ZA 72 HODIN VY?

Objednejte si svůj termín s BMW dle vašeho výběru a udělejte si vlastní názor.
Exkluzivně pro vás, lékaře, zapůjčíme vůz na 72 hodin zdarma.
Pro rezervaci svého individuálního termínu zápůjčky nás kontaktujte na lekarum@renocar.cz
Nezapomeňte uvést heslo: Tempus Medicorum

BMW
RENOCAR
Praha -2018
Čestlice I Brno - Slatina
TEMPUS
MEDICORUM
/ BŘEZEN
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Proč ministr Vojtěch nechce
spolupracovat s komorou?

V obnovené Radě poskytovatelů není místo pro zástupce ČLK
Rada poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví byla obnovena příkazem ministra č. 5/2018 jako externí
odborný poradní sbor ministra zdravotnictví za účelem efektivního naplňování zdravotní politiky
ministerstva v oblasti poskytování zdravotní péče a dalších otázek koncepční povahy resortu zdravotnictví.
V minulosti byla Rada poskytovatelů
poprvé ustavena 1. března 2007, následně byla její činnost přerušena a tento
poradní orgán ministra, ve kterém měla
Česká lékařská komora zastoupení osobou svého prezidenta, se poté scházel
v letech 2009–2012.
Předsedou obnovené Rady poskytovatelů byl ministrem zdravotnictví Vojtěchem jmenován MUDr. Vladimír Dvořák,
Ph.D., jako zástupce České gynekologické
a porodnické společnosti ČLS JEP. Rada

poskytovatelů podle prohlášení Ministerstva zdravotnictví reprezentuje zájmy
všech klíčových poskytovatelů zdravotní péče v ČR a slouží k objektivní vzájemné informovanosti o významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady
poskytovatelů zdravotní péče jsou zástupci
všech významných organizací sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních
služeb. První zasedání se uskutečnilo
29. 1. 2018 a zástupce ČLK na ně nebyl pozván.

Seznam členů Rady poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví ČR
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví ČR
Předseda:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. – Česká
gynekologická a porodnická společnost ČLS
JEP
Primární péče:
1. MUDr. Ilona Hülleová – Sdružení
praktických lékařů pro děti a dorost
ČR
2. MUDr. Petr Šonka – Sdružení praktických lékařů ČR
Akutní nemocniční péče:
3. MUDr. Eduard Sohlich, MBA – Asociace
českých a moravských nemocnic
4. Ing. Jaroslava Kunová – Asociace nemocnic ČR
5. Ing. Vladimír Drvota – Sdružení soukromých nemocnic ČR
Ambulantní specialisté:
6. MUDr. Zorjan Jojko – Sdružení ambulantních specialistů ČR
Zubní specialisté:
7. Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – Česká stomatologická komora
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Následná péče:
8. MUDr. Václav Volejník, CSc. – Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS
JEP, sekce následné a dlouhodobé lůžkové
péče Asociace nemocnic ČR
9. MUDr. Martin Hollý, MBA – Psychiatrická společnost ČLS JEP, Sexuologická společnost ČLS JEP
Lázeňská péče:
10. MUDr. Eduard Bláha – Svaz léčebných
lázní ČR
Lékárny:
11. Mgr. Marek Hampel – Grémium majitelů lékáren
12. Mgr. Michal Hojný – Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP
13. Ing. Daniel Horák – Asociace provozovatelů lékárenských sítí
Domácí péče:
14. Bc. Ludmila Kondelíková – Asociace
domácí péče ČR
Hospicová paliativní péče:
15. PhDr. Robert Huneš – Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

16. Mgr. Marek Uhlíř – Fórum mobilních
hospiců
Zdravotnická záchranná služba:
17. MUDr. Marek Slabý, MBA – Asociace
zdravotnických záchranných služeb ČR
Komplement (zobrazovací a laboratorní metody):
18. Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.,
MBA, EBIR – Klinika radiologie a nukleární
medicíny LF MU
19. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – Ústav
lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK
20. RNDr. Jaroslav Loucký – sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB
Seznam členů za Ministerstvo zdravotnictví
ČR:
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH – náměstkyně ministra
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
– náměstek ministra pro zdravotní péči
Ing. Helena Rögnerová – ředitelka Odboru
dohledu nad zdravotním pojištěním
Ing. David Šmehlík – poradce ministra pro
oblast zdravotního pojištění
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RADA POSKYTOVATELŮ

Ministr nevyhověl žádosti prezidenta ČLK
Dne 1. 2. 2018 zaslal prezident ČLK ministrovi zdravotnictví žádost, aby obdobně
jako Česká stomatologická komora také ČLK
mohla do Rady poskytovatelů delegovat svého
zástupce.
„Česká lékařská komora přijala se zájmem
informaci, že jste se rozhodl obnovit Radu poskytovatelů, která jako poradní sbor ministra
zdravotnictví fungovala v letech 2007–2012.
Vzhledem k tomu, že Česká lékařská komora
v minulosti byla zastoupena v Radě poskytovatelů, překvapilo nás, že po jejím obnovení
jsme nebyli pozváni na první zasedání, které
se konalo 29. ledna 2018.
Na podporu naší žádosti uvádím, že lékařská
komora se prostřednictvím ČLK – o.s. účastní
dohodovacího řízení, a to v několika segmentech
poskytovatelů, když disponuje nezanedbatelným
množstvím plných mocí pro jednání. Ohlédneme-li
od tohoto argumentu, pak je třeba konstatovat
skutečnost, že většina soukromých lékařů nedala
pro dohodovací řízení plnou moc žádnému sdružení poskytovatelů a že tito lékaři, kteří nemohou
být členy odborů, jsou tedy zastupováni toliko
Českou lékařskou komorou.

Skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví
zástupce České lékařské komory do Rady
poskytovatelů nepřizvalo, je o to zvláštnější, že členem této rady je prezident České
stomatologické komory, což samozřejmě považujeme za věc zcela logickou a správnou.
Za nelogické naopak považujeme opomenutí České lékařské komory, bez které Rada
poskytovatelů jen stěží může být skutečně
reprezentativním poradním sborem ministra
zdravotnictví.
Vážený pane ministře, věřím, že pochybení
svého úřadu napravíte a vyzvete ČLK, aby do
Rady poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví
svého zástupce delegovala.“
Dne 15. 2. 2018 ministr Vojtěch písemně
informoval prezidenta ČLK, že žádosti komory nevyhoví.
„Cílem zřízení Rady poskytovatelů MZ
je vytvoření platformy, která bude přinášet
podněty k optimalizaci nastavení českého
zdravotnictví. Rada poskytovatelů rozhodně
není radou profesních komor ani nenahrazuje
dohodovací řízení. Je právem ministra zdravotnictví jmenovat své poradní orgány tak,

aby přinášely co možná největší efekt. Kontakt
s profesními komorami je četný a nebráním
se ani vytvoření speciálního orgánu na bázi
profesních komor. Ve světle výše uvedeného se
zásadně neztotožňuji s Vaším názorem, že se
jedná o pochybení Ministerstva zdravotnictví,
ale jde o logický proces, kdy jednotlivé dotčené
skupiny jsou součástí různých poradních orgánů a multiplikace identických subjektů by
nedávala smysl.“
Po přečtení seznamu členů Rady poskytovatelů jistě není na místě propadat
iluzi, že by snad právě tento orgán dokázal
prosadit změny, které naše zdravotnictví
potřebuje. Přesto nepovažuji za dobrý
začátek spolupráce postoj ministra Vojtěcha, který neumožnil České lékařské
komoře účast v orgánu, který podle jeho
vlastních slov „sdružuje zástupce všech
významných organizací sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb“. Pan ministr zkrátka asi Českou
lékařskou komoru za významnou organizaci nepovažuje.
Milan Kubek

Ministr Vojtěch studuje u autorů Julínkovy reformy
Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch
(ANO) může ke svým dvěma titulům získat třetí,
i když neoficiální. Studuje totiž od loňska třísemestrální program o managementu ve zdravotnictví.
A to paradoxně ne na ledasjaké škole, ale u soukromé
společnosti Advance Healthcare Management Institute, kterou spoluvlastní Pavel Hroboň a Tomáš
Macháček – dva nejvýraznější tvůrci návrhu pravicové reformy někdejšího ministra z let 2006 až 2009
Tomáše Julínka z ODS.
„Moc času na to teď nemám, ale snažím se. Je to další
možnost získat know-how, informace i zahraniční srovnání,“ řekl deníku E15 Vojtěch. Hroboň byl tehdy i náměstkem
ministra. Jejich reformní návrhy sice vesměs neprošly, ale
zbyly po nich jako velký symbol regulační poplatky, které
poté s výjimkou poplatků za ošetření na pohotovosti zrušila koaliční vláda v čele s ČSSD.
Školou už v minulosti prošla řada manažerů. V ročníku s Vojtěchem studuje podle údajů z webových stránek
školy mimo jiné Irena Storová, kterou ministr krátce po
svém nástupu do funkce pověřil řízením Státního ústavu
pro kontrolu léčiv, spolumajitel očních klinik Neovize
a Duovize Petr Kocian či ekonomická ředitelka Krajské
nemocnice Liberec Hana Jelínková. Ceníková cena studia
je 315 tisíc korun.
Adéla Čabanová, E15.cz
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LÉKAŘSKÝ KLUB

Setkání neformálního Lékařského
poslanecko-senátorského klubu

Na pozvání prezidenta ČLK se 14. 2.
2018 uskutečnilo po delším čase v kanceláři ČLK další neformální setkání lékařů,
členů ČLK, kteří jsou poslanci nebo senátory. Akce se zúčastnil ministr zdravotnictví
Mgr. Vojtěch a dále pak také předsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny prof. MUDr. Adámková a předseda
zdravotního výboru Senátu doc. MUDr. Koliba.
Dr. Kubek na úvod představil Českou lékařskou komoru jako profesní lékařskou samosprávu, vysvětlil její úkoly a roli ve zdravotnickém systému demokratického státu a seznámil přítomné s projektem „Dům lékařů“. Následovala diskuse o aktuálních problémech lékařů.
V současnosti je mezi poslanci 17 a mezi
senátory 12 lékařů nebo lékařek, členů ČLK.
Setkání, na které byli pozváni i ti členové zdravotního výboru PS, kteří nejsou lékaři, se účastnilo celkem 15 poslanců a 8 senátorů.
(red)
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CIZINCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Hostující profesoři z Ukrajiny
přijdou ukázat českým lékařům,
jak se dělá medicína?
Ano, ač se vám to zdá nepravděpodobné, do naší země přijde podle prohlášení Ministerstva
zdravotnictví ČR ročně asi 500 specialistů z Ukrajiny a budou učit naše lékaře provádět unikátní
výkony po dobu jednoho roku. Ministerstvo zdravotnictví prohlásilo, že přijímá žádosti v rámci
pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“.
V tomto pilotním projektu plánuje ministerstvo ročně přijmout 500 zdravotnických pracovníků z Ukrajiny bez toho, že by
absolvovali jazykovou a aprobační zkoušku. V „Doporučeném postupu při realizaci
projektu“ vyzývá ministerstvo potenciální
zaměstnavatele těchto ukrajinských lékařů, aby podali žádost o povolení k výkonu
zdravotnického povolání na území ČR podle
ustanovení paragrafu 36 písm. a) zákona
95/2004 Sb.
Česká lékařská komora navrhovala nepřijetí tohoto paragrafu, a toto byla jedna
z reakcí na náš nesouhlas:
„A teď se bavíme víceméně o tom, že
vlastně celé se to točí okolo nátlaku lékařské
komory na senátory, aby zaujali její pozici.
Řeknu vám jeden příklad, který zde ještě
nebyl uveden. Jeden návrh se týkal lékařů
cizinců. Lékařská komora z toho udělala naprosto demagogicky to, že tvrdíme,
že první rok mohou tito lékaři pracovat
v nemocnici bez nostrifikace diplomu, ba
dokonce bez nutnosti znalosti českého jazyka. Přitom naopak v zákoně bylo zcela
jasně řečeno – a pravidla byla upřesněna –,
v jaké podobě by k takové situaci mohlo
dojít. To jsou tzv. visiting professor, kteří
přijedou na jeden výkon, provedou ho a zase
se vrátí zpět do své země. Tak v té době se
má provádět nostrifikace výkonu a má se
ověřovat čeština u těchto lidí? Naprostý
nesmysl. Nicméně komora na tom trvala,
a když to tak nebude, tak dostala hysterický
záchvat.“ To prohlásil prof. MUDr. Vyzula,
CSc., předseda Zdravotního výboru PS –
31. 1. 2016, Poslanecká sněmovna.
Skutečně přijede z Ukrajiny 500 hostujících profesorů, kteří pouze předvedou
našim lékařům, jak léčit na špičkové úrovni, a vrátí se zpět do své vlasti, protože nic
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jiného naše právní norma podle názoru
bývalého předsedy zdravotního výboru neumožňuje? Nebo k nám přijedou tito lékaři
pracovat s tím, že zákon nijak neomezuje délku této praxe – povolení může být
každoročně obnoveno, takže lékaři budou
moci pracovat i desítky let, aniž by museli vykonat jazykovou a na ni navazující
aprobační zkoušku? Obávám se, že i přes
tvrzení pana profesora Vyzuly se nabízí
druhá alternativa.

K čemu tento sociální
experiment povede?

Projekt bude vyhovovat těm podnikatelům ve zdravotnictví a těm zaměstnavatelům, kteří ze svých nemocnic nechali
odejít kvalitní lékaře a nyní je budou moci
nahradit levnějšími, kteří sice nesplňují podmínky pro výkon samostatné praxe
u nás, ale koho to dnes zajímá?
Ty nemocnice, které si doposud zakládaly na kvalitě a uměly si odborníky získat
a udržet, budou v ekonomické nevýhodě.
Proto budou muset, pokud budou chtít přežít, na kvalitu rezignovat.
Než abychom našim lékařům umožnili za splnitelných podmínek dosáhnout
atestace, dovezeme lékaře, kteří budou
dělat stejnou práci bez ověření základních
znalostí, bez jazykových zkoušek. Jak se
asi potom naši mladí lékaři rozhodnou?
Pravděpodobně odejdou někam, kde jsou
rovné podmínky pro všechny a kde zákony
nevznikají už s myšlenkou, jak je obejít.
Sice budou zachovány i ty nemocnice,
které měly být pro nedostatek personálu už
dávno zavřeny, ale jaká bude kvalita v nich
poskytované péče? Budou muset pacienti
před nástupem do nemocnice absolvovat
jazykové kurzy?

Ostatní evropské státy zavedly pro zahraniční lékaře poměrně náročné jazykové zkoušky. Tyto zkoušky byly zavedeny
poté, co došlo k fatálním chybám z důvodu
komunikační bariéry ze strany lékařů pocházejících ze zahraničí. Půjdeme opačným
směrem?
A co udělají ukrajinští zdravotníci, až se
dozvědí, že nástupní plat pokladní v Lidlu
bez přesčasových hodin je 28 000 Kč?
Již dnes se setkáváme s řadou případů,
kdy zahraniční lékaři dostanou povolení
MZ ČR k výkonu lékařského povolání na
dobu jednoho roku pod vedením školitele
příslušného zdravotnického zařízení, ale po
roce si buďto opětovně žádají o nové povolení
MZ ČR, nebo dokonce dále pracují na území
ČR jako lékaři, aniž by k tomu měli platné
doklady. Tyto případy vyplouvají na povrch
většinou v rámci disciplinární činnosti komory, kdy si pacienti na práci těchto „lékařů“
stěžují. Neexistuje kontrola ani jasná pravidla ze strany ministerstva a zdravotnickým
zařízením je podle dosavadních vyjádření
situace lhostejná, neboť se zaměřují pouze
na ekonomickou stránku provozu s cílem
mít plné stavy personálu. Pokud se takto
benevolentně budeme chovat k těm, kteří
nejsou oprávněni na území naší republiky
působit v pozici lékařů, pokud budou kontrolní orgány nefunkční a zaměstnavatelé
nebudou dostatečným způsobem za takovéto
porušení povinností trestáni, nemůžeme se
divit odlivu českých lékařů do zahraničí. Stát
by měl vytvářet podmínky především pro
své občany – lékaře, aby neměli tendenci
odcházet či měnit způsob obživy. Komora
se nebrání příchodu zahraničních lékařů,
ale požaduje, aby na ně byly kladeny stejné
požadavky jako na domácí lékaře.
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., viceprezident ČLK
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Zdravotníky nemohou nahrazovat
nekvalifikovaní cizinci
Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora
společně vyzývají Ministerstvo zdravotnictví,
aby s okamžitou platností pozastavilo tu část
projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, která se
týká zdravotnických pracovníků.
V tomto smyslu poslaly i společný dopis
ministru zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamu
Vojtěchovi.
Věc:
Společné nesouhlasné stanovisko České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárnické komory
s podmínkami projektu „Zvláštní postupy
pro vysoce kvalifikované zaměstnance
z Ukrajiny“ týkajícími se uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny, kteří by měli na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou
práci lékaře, stomatologa a farmaceuta.
Vážený pane ministře,
Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora
(dále jen „Komory“) nesouhlasí s podmínkami projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“ týkajícími
se uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny, kteří by
měli na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci lékaře, stomatologa a farmaceuta
(dále jen „Projekt“ a „Podmínky Projektu“).
Projekt byl původně zaměřen na přijímání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců
v oblasti výroby a služeb. V květnu 2016 byl
rozšířen o přijímání vysoce kvalifikovaných
zdravotnických pracovníků. Proti Projektu
jako takovému by Komory neměly připomínek, kdyby Podmínky Projektu pouze usnadňovaly přístup na pracovní trh ukrajinským
pracovníkům, aniž by byla obcházena zákonná ustanovení o uznávání odborné kvalifikace
zdravotnických pracovníků.
Jediným účelem Projektu je evidentní
snaha ulehčit přístup pracovníkům z Ukrajiny
na český pracovní trh zjednodušenou procedurou získání zaměstnanecké tzv. modré
karty. Lékaři, stomatologové a farmaceuti
z nečlenských států EU musí ale pro výkon
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Komory protestují proti zneužívání projektu „Ukrajina“ ve zdravotnictví. Lékaři i lékárníci, kteří se ucházejí
o zaměstnání v České republice, musí splňovat kvalifikační podmínky vyplývající z našeho členství v EU a musí
nejprve složit tzv. aprobační zkoušku. Komory varují před obcházením těchto pravidel a před možným závažným
poškozením zdraví pacientů v důsledku neodborných zákroků prováděných nekvalifikovanými pracovníky.

svého povolání na území České republiky
dosáhnout uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání složením aprobační
zkoušky v českém jazyce. Složení aprobační
zkoušky včetně absolvování odborné praxe
v rámci praktické části zkoušky klade na uchazeče odborné i časové požadavky, které jsou
v přímém rozporu se snahou zrychlit proceduru přijímání ukrajinských zdravotnických
pracovníků tak, jak předpokládají Podmínky
Projektu. V podstatě je vyloučeno, aby se jakýkoliv uchazeč ucházel v rámci Projektu
o místo zdravotnického pracovníka, má-li
být splněna zákonná podmínka uznání jeho
způsobilosti složením aprobační zkoušky.
V rámci Projektu se bohužel projevuje snaha povinnost složení aprobační
zkoušky obejít, když jsou využívána neodpovídající ustanovení zákona k tomu,
aby pracovníci z Ukrajiny nemuseli skládat aprobační zkoušku. Podmínky projektu odkazují na § 36 písm. a) zákona

č. 95/2004 Sb. ve znění účinném do 30. 6. 2017
(viz např. Doporučený postup při realizaci
projektu) nebo na § 36 odst. 2 téhož zákona ve
znění účinném od 1. 7. 2017 (viz např. Čestné
prohlášení poskytovatele zdravotních služeb). Obě tato ustanovení (neúčinné i účinné)
opravňují Ministerstvo zdravotnictví k vydání rozhodnutí o povolení k výkonu odborné
praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta
i bez uznání způsobilosti složením aprobační
zkoušky. Musí být ovšem splněny tyto podmínky:
• musí jít o výkon odborné praxe, nikoliv
o výkon povolání,
• účelem praxe musí být nabývání odborných
nebo praktických zkušeností,
• praxe musí probíhat pod přímým odborným
dohledem specializovaného lékaře, zubního
lékaře nebo farmaceuta,
• žadatel musí být pozván do ČR právnickou
osobou vykonávající činnost školy zapsané
do rejstříku škol a školských zařízení, vy-

TEMPUS MEDICORUM

/ BŘEZEN 2018

CIZINCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

sokou školou, výzkumnou institucí nebo
akreditovaným zařízením, a
• maximální doba trvání praxe je 1 rok.
Na první pohled je zřejmé, že Podmínky
Projektu a podmínky pro vydání povolení
k výkonu odborné praxe se vzájemně vylučují.
Zatímco Podmínky Projektu nepokrytě směřují k tomu, aby se ukrajinským pracovníkem
co nejrychleji zaplnilo volné pracovní místo
a pracovník mohl v ČR vykonávat své povolání
u jakéhokoliv poskytovatele zdravotnických
služeb, podmínky pro vydání povolení k výkonu odborné praxe jasně říkají, že nemůže
jít o výkon povolání, ale jen o výkon praxe
směřující k nabývání odborných nebo praktických zkušeností. Již jen tento rozdíl znemožňuje využít povolení k výkonu odborné
praxe k tomu, aby uchazeč z Ukrajiny mohl
vykonávat v ČR své povolání. K výkonu po-

volání je nezbytné složení aprobační zkoušky
v českém jazyce. To, že nemůže jít o výkon
povolání, plyne i z požadavku na trvalý dohled
specializovaným zdravotníkem. Podmínky
Projektu se také vůbec nezabývají tím, že
potenciální zaměstnavatel musí být školou,
vysokou školou, výzkumnou institucí nebo
akreditovaným pracovištěm. Projekt naopak
svědčí pro to, že zaměstnavatelem může být
v podstatě jakýkoliv bezdlužný poskytovatel
zdravotních služeb působící v ČR déle než
2 roky.
Komory mají vážnou obavu, že při přípravě Projektu v části týkající se vysoce
kvalifikovaných zdravotnických pracovníků
nebylo dostatečně přihlédnuto ke zjevným
rozporům uvedeným výše, a že se tak může
snadno stát nezákonnou branou pro vstup
zdravotnických pracovníků z nečlenského

státu EU, aniž by byly dostatečně prověřeny
jejich odborné znalosti a schopnost ovládat
český jazyk, jak to předpokládá řádné uznání způsobilosti prostřednictvím aprobační
zkoušky. Nebezpečí vyplývající z přílivu neprověřených pracovníků nemůže být převáženo zájmem na usnadnění obsazování volných
pracovních míst.
Komory proto žádají Ministerstvo
zdravotnictví, aby s okamžitou platností
část Projektu týkající se zdravotnických
pracovníků pozastavilo.
V úctě
MUDr. Milan Kubek, prezident, Česká lékařská komora
doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.,
prezident, Česká stomatologická komora
PharmDr. Lubomír Chudoba,
prezident, Česká lékárnická komora

Ministerstvo odmítá kritiku
profesních komor
Vážený pane prezidente,
vládou schválený pilotní projekt
„Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“ (dále jen
„projekt“) měl za cíl snížit nedostatek zejména zdravotních sester v České republice
a urychlit jejich přístup do praxe. V této
souvislosti a ze stejného důvodu došlo také
k zapojení lékařů, zubních lékařů a farmaceutů do tohoto projektu.
Ministerstvo zdravotnictví proto odmítá kritiku ze strany profesních komor, že
usnadňuje přístup na pracovní trh ukrajinským pracovníkům a toleruje tak obcházení
zákona. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, Ministerstvu zdravotnictví umožňuje povolit výkon příslušného
zdravotnického povolání na dobu určitou,
a to i bez uznání způsobilosti, tj. bez složení aprobační zkoušky. Projekt umožňuje
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zaměstnancům z Ukrajiny vykonávat praxi
u poskytovatele zdravotních služeb akreditovaného podle citovaných zákonů pouze
pod přímým odborným vedením osoby,
která splňuje zákonné podmínky na odborné vzdělání a na délku odborné praxe
a současně je fyzicky přítomná v daném
místě. Povolení je současně vydáváno na
omezenou dobu jednoho roku, a to v souladu s citovanými zákony. Období jednoho
roku se jeví jako optimální z hlediska získání zkušeností v odborné praxi a z hlediska
dosažení nezbytné úrovně znalosti českého
jazyka. Ministerstvo zdravotnictví tak předpokládá, že projekt by měl pomoci ukrajinským uchazečům efektivněji složit samotné
aprobační zkoušky, neboť v současné době
je úspěšnost těchto uchazečů u aprobačních
zkoušek poměrně nízká.
Pro soustavný a dlouhodobý výkon příslušného zdravotnického povolání na území
České republiky však je a bude nadále bez
výjimky vyžadováno uznání způsobilosti
podle citovaných zákonů, které mimo další
zákonem stanovené náležitosti vyžaduje též
úspěšné složení aprobační zkoušky.
Ministerstvo zdravotnictví se ztotožňuje s nezbytností vydávat rozhodnutí
o povolení dočasného výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře

nebo farmaceuta bez uznání způsobilosti
pouze v souladu s platnými zákony. Ministerstvo zdravotnictví považuje bezpečnost
pacientů, a tedy udržení vysoké úrovně českého zdravotnictví, za zcela neoddiskutovatelné.
Vážený pane prezidente, Ministerstvo
zdravotnictví v žádném případě nechce,
aby se z projektu, jehož cílem je řešit nedostatek zdravotnických pracovníků v České
republice, a v tomto smyslu zejména ulehčit
českým zdravotním sestrám a v neposlední
řadě také zvýšit dostupnost zdravotní péče
pro naše občany, stala nezákonná brána pro
nekvalifikovaný personál bez znalosti českého jazyka, který by mohl ohrozit zdraví
našich občanů. Pokud současně tři hlavní
profesní komory spatřují v současné situaci
určitá rizika, Ministerstvo zdravotnictví to
vnímá jako závažný problém a je o změně
projektu či jeho případném úplném zastavení zejména pro zdravotnické povolání
farmaceuta a zubního lékaře s Vámi připraveno jednat. V této věci budete v nejbližší době kontaktován mým náměstkem
pro zdravotní péči prof. MUDr. Romanem
Prymulou, CSc., Ph.D.
S pozdravem
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
V Praze 20. února 2018
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Německo: Lékaři z ciziny vždy
nepřinášejí jen spásu
Lékařská komora okresu Westfalen-Lippe v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko v uplynulé
době varovala před nedostatečnou kvalifikací lékařů ze zahraničí. Podle jejího šéfa Theodora Windhorsta
dokonce hrozí, že se některým pacientům nedostane péče na odpovídající úrovni. Důvodem je, že komora
smí prověřovat pouze jazykovou, nikoliv však odbornou způsobilost zahraničních lékařů. Zaznamenána
byla dokonce úmrtí pacientů.

Lokální lékařská organizace podle zpravodajského serveru regionálního listu Neue
Westfälische (NW) zjistila nedostatky v jazykové výbavě lékařů ze zahraničí. A nejen
ty. „Pro nás je trnem v oku, že nemůžeme
činit žádné kroky, pokud zjistíme nedostatky
v odborné výbavě lékaře ze zahraničí,“ řekl
prezident komory z okresu Westfalen-Lippe
Theodor Windhorst.
Podle dostupných informací měly deficity
v odborné způsobilosti za následek dokonce
smrt pacientů. Potvrdil to podle serveru NW
místní soud. Jednalo se v prvé řadě o případ,
kdy sice v Německu uznané, ale i tak z odborného hlediska nedostatečné znalosti gynekoložky pocházející z Libye byly příčinou úmrtí
novorozence při porodu. Soud uložil lékařce
pokutu za usmrcení z nedbalosti. Žena nicméně působí dál v jiné nemocnici.

Jazykové nedostatky

V druhém případě úmrtí hrála roli sporná
jazyková výbava lékařů. Případ se týkal muže,
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ských zemí Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) či Švýcarska,
je situace o poznání jednodušší. Jednotlivé
doklady kvalifikace jsou považovány za rovnocenné (viz směrnice o uznávání odborných
kvalifikací). Lékaři z ostatních států pak potřebují k práci v Německu speciální posudek.

Nedostatek lékařů v regionu

Region Westfalen-Lippe je z důvodu nedostatku tuzemských kapacit na zahraniční lékaře doslova odkázán. Podle informací
serveru listu Neue Westfälische činil na klinikách ve městě Bielefeld podíl asistujících
lékařů z ciziny na začátku roku 2016 zhruba
48 procent, v oblasti v okolí městě Höxter
pak až 80 procent.
Skoro každý pacient pak narazil na to, jak
rozdílné jsou jazykové znalosti
lékařů, kteří do Německa přijeli pracovat z ciziny. Kompetence v oblasti odpovídajícího ovládání němčiny
ostatně prověřuje také
lékařská komora okresu
Westfalen-Lippe. Výsledky nejsou lichotivé
– 50 procent uchazečů
propadá. Zkušenosti
navíc ukázaly, že někteří kandidáti vedle
neznalosti jazyka
mají také extrémní
odborné nedostatky.
Prezident
místní lékařské komory z okresu Westfalen-Lippe
Theodor Windhorst proto vyzval,
aby uvedená zjištění měla také
přímý dopad na rozhodnutí,
zda bude ten který lékař či
lékařka smět v Německu
vůbec pracovat.
Mgr. Lukáš Pfauser,
poradce ČLK pro otázky EU
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který pod vlivem alkoholu upadl a utrpěl
poranění hlavy. Lékaři jej bez odpovídající
diagnostiky poslali na psychiatrii, kde muž
následně zemřel na krvácení do mozku. Jak
lékař na pohotovosti, tak lékař na psychiatrii
získali medicínské vzdělání v zahraničí a neuměli dostatečně německy.
Pokud má zahraniční lékař zájem pracovat v Německu, potřebuje k výkonu profese
nejen státem vydané povolení, ale také doklad aprobace včetně časově neomezeného
pracovního povolení. Osvědčení o způsobilosti pak vydávají příslušní pracovníci při
zemské vládě – v popisované souvislosti se
jedná o zemskou vládu Severního Porýní-Vestfálska.
Pokud lékaři přicházejí z některé z člen-

KAUZA AUTOLÉKÁRNIČKY

Kauza „autolékárnička“
Vše začalo ve středu 13. prosince 2017 přesně v 6:00, kdy se na webové stránce blesk.cz v rubrice „Zprávy“
objevila reportáž s názvem Pozor na prošlou autolékárničku – prošlý může být jediný komponent. Nejen
z textu reportáže, ale i z videoklipu v délce 1:42 min. (který byl její součástí) vyplývalo, že za jednu
jedinou součást autolékárničky po exspiraci hrozí řidičům na Slovensku postih ze strany policie ve výši až
50 eur v případě blokové pokuty a až 100 eur ve správním řízení. Druhým – a neméně zajímavým – závěrem
mediální zprávy bylo konstatování jakési slovenské lékárnice, že zatímco prošlá komponenta v autě je
přestupkem, pro domácí ošetření se takový materiál použít zcela jistě dá.
O půl hodiny později už odkaz na zmíněný videoklip poslal jakýsi čtenář webových
stránek svému příteli. Ten nelenil a krátce
po poledni téhož dne e-mailem oslovil MUDr.
Milana Kubka s dotazem, zda citovaný policejní postup nepovažuje za „buzeraci“. Autor
e-mailu od prezidenta ČLK rovněž požadoval
vysvětlení, proč se materiál po exspiraci může
použít doma, avšak nikoli na silnici.
O poměrně banální reportáži ani e-mailové korespondenci mezi dvěma přáteli
(a následně jedním z nich a hlavou komory)
bych se patrně ke svému štěstí nikdy nedověděl, kdyby mi, coby výkonnému sekretáři
Vědecké rady ČLK, ještě téhož dne večer nedal
dr. Kubek dotaz k vyřízení…
Trochu jsem doufal, že prezident komory
ve víru událostí na tento můj úkol zapomene,
leč nestalo se, a tak mi nezbylo než se s pisatelem dotazu spojit a současně začít pátrat
po tom, jak se tato problematika řeší u nás.
Mgr. Miloš Máca z právního oddělení
pražské kanceláře ČLK mne informoval
o tom, že na webových stránkách Ministerstva
dopravy ČR je citována nejen platná vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích,
ale i povinný obsah autolékárničky (viz tabulka), přičemž podle zákona č. 361/2000
Sb., o silničním provozu, i u nás hrozí řidičům
v případě přestupku pokuta v rozmezí od 1500
do 2500 Kč.
Určitě nejsem paušální obhájce často
nesmyslných legislativních předpisů, ale
problém vidím v tom, že jsem dosud o pokutě za jednotlivou prošlou komponentu
na našich silnicích nikdy neslyšel. Použil
jsem proto tento argument i při komunikaci
s autorem dotazu, adresovaného původně
dr. Kubkovi, ale ten trval na odpovědi ČLK
s tím, že „policajti našich východních bratří
mají podobné mozky“ jako ochránci zákona
u nás.
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Na plénu Vědecké rady ČLK jsme tedy
problém řádně projednali, ale k žádnému
jednotnému stanovisku České lékařské komory jsme nedospěli. V textu vyhlášky se sice
hovoří o tom, že obsah autolékárničky v samostatném pouzdře musí být ve vozidle
v čistém a suchém prostoru, aniž by byl
vystaven přímému slunečnímu záření, ale
při pohledu na tabulku je zřejmé, že u většiny
komponent není vyhláškou vyžadován ani
obal, natož sterilita. Jediné, co obal mít musí,
jsou „rukavice pryžové chirurgické“, ale ani
v tomto případě se nepožaduje obal původní
(nerad bych touto cestou dával legislativcům návod, jak vyhlášku „zdokonalit“, ale
její stávající znění rovněž neobsahuje po-

vinnost mít na jednotlivých komponentách
data exspirace).
Rozhodně nechci nikoho navádět k porušování předpisů, ale pokud by se řidič za těchto okolností nechal policií „chytit“ s obvazem
v obalu s vyznačeným datem po exspiraci, je
to podle mého názoru jeho školácká chyba.
Závěrem bych rád uvedl, že v případě šikany ze strany ochránců zákona z důvodu
prošlé komponenty autolékárničky prosím
všechny postižené o zprávu, neboť materiálu
pro eventuální jednání s policejními špičkami
jsem v rámci plnění úkolu prezidenta komory
prostudoval víc než dost…
MUDr. Pavel Kubíček,
sekretář Vědecké rady ČLK

Text v příloze 12, části B, bodu 11) vyhlášky č. 341/2014 Sb.:
11) Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel
B) Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)
Množství
Zdravotnický materiál

Velikost lékárničky
I.

II.

III.

a

Obvaz hotový s 1 polštářkem
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2)

3

5

10

b

Obvaz hotový s 2 polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2)

3

5

10

c

Šátek trojcípý (z netkaného) textilu
(délka stran nejméně 960 × 1360 × 960 mm)

2

3

6

d

Náplast hladká cívka
(velikost 2,5 cm × 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)

1

2

4

e

Náplast s polštářkem
(velikost 8 cm × 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

6

12

18

f

Obinadlo škrtící pryžové (60 × 1250 mm)

1

3

5

g

Rouška plastová (20 × 20 cm, tloušťka 0,05 mm)

1

2

4

h

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

2

4

i

Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm

1

1

1

j

Izotermická fólie o rozměrech nejméně 200 × 140 cm

1

1

1

Poznámka: Autolékárničku velikosti III je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.
Citovaný zdroj: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/
Autolekarnicky
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Lobby a trh jsou vždycky silnější
O obsahu a exspirační době lékárniček (auto, moto, cyklo a všelijaké jiné…) se vedou už minimálně
20 let sáhodlouhé odborné i laické debaty a nikdy jsem nezaznamenal shodu. Vždy je rozdíl v názorech,
a to podle praxe, odbornosti nebo vzdělání respondenta. Jiný názor má chirurg, jiný internista, jiný
intenzivista a jiný urgentní lékař ze záchranky, ale jiný mají i členové dalších odborných společností
nebo úředníci ministerstev (zdravotnictví a dopravy, které je tvůrcem vyhlášky).
V médiích se vedou debaty, které bývají
protichůdné, a laik je z toho zmaten. Nakonec
vše stejně záleží na penězích, jak je v životě
zvykem, tzn. že výsledný produkt vypadá tak,
aby se prodal (tj. co nejlevnější a nějak splnil
normu – ideálně ji obcházel, ale vyhověl), takže je důležitější např. fotografie a obal lékárničky než její obsah, pro který vůbec existuje.
Moje názory (nemusí se shodovat
s kolegy ze ZZS a odborníky na urgentní
medicínu – ale my se neshodujeme ve více
věcech, jako ostatně všichni kolegové ve
všech odbornostech):

1. Autolékárnička je vlastně zbytečná

Máme hustou síť základen ZZS a PNP
u nás i v EU je na vysoké úrovni a funguje
velmi dobře, tzn. že v průměru bývá u nehody
do 10 minut. Za tu krátkou dobu nic z lékárničky, kromě rukavic (pro ochranu zachraňujícího) a škrtidla, vlastně nepotřebujete. To,
že by záchranáři laici na místě nehody měli
rukavice (které si mohli z té lékárničky vzít
a nasadit), jsem za svou mnohaletou praxi
(téměř 35 let) na ZZS (v PNP) nikdy neviděl. Odhaduji, že asi tak 3–5krát je měl na
rukou zdravotník (lékař, záchranář, sestra),
který si je ze své praxe vozí u sebe v autě
mimo lékárničku (asi je má nejeden řidič
ve svém voze – pokud nikoliv, doporučuji,
hodí se i pro jiné práce na autě, např. výměnu
kola, oleje, dohušťování pneumatik apod.).
Já jsem byl u více nehod jako náhodný řidič
a lékárničku jsem nikdy nepotřeboval a nepoužil (rukavice mám v přihrádce palubní
desky u spolujezdce u těch barevných reflexních vest – musím jich tam mít pro některé
státy osm, což je kapacita sedadel v mém
voze – nesmysl!). Používám pouze náplast
s polštářkem, protože se občas při nějaké
činnosti škrábnu či říznu, a jinde ji spolehlivě
nikdy nenajdu než v autolékárničce. A v rámci první pomoci jediné důležité je škrtidlo,
ale zaškrtit končetinu lze čímkoliv, případně
i autolanem či kouskem oděvu (nudisté po
silnicích zatím nejezdí), a kromě toho většina mužů nosí pásek…
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2. Autolékárničky slouží pouze pro
buzeraci řidičů ze strany policie

Opakovaně jsem to sám zažil, kdy příslušník sboru, který má pomáhat a chránit,
mě šikanoval – aby mne zdržel, chtěl vidět
autolékárničku a její obsah. Dokonce originál
zabalenou s vyznačenou dobou exspirace. Donutil mě ji rozbalit a jal se kontrolovat obsah
a data na jednotlivých částech, zda náhodou
nemám prošlý trojcípý šátek. Jedna z šikan
policisty skončila tak, že jsem vzteky hodil
lékárničku do kufru a zabouchl jej se slovy:
„Pane, přestaňte mě šikanovat, sám víte houbelec, na co ta lékárnička je, neuměl byste
ji ani sám použít, zatímco já zachránil stovky
lidí i bez lékárničky jen holýma rukama!“
Jindy jsem byl tak vytočený, protože chybě-

la nějaká banalita, a policista řekl: „Takže lékárnička nesplňuje vyhlášku, to bude za 2000 Kč!“
Hrál na nervy…, tak jsem zařval: „Moment!“,
vytočil tísňovou linku 158 a požadoval okamžitý
příjezd někoho kompetentního, protože mě právě zastavil někdo, kdo možná ani policista není,
možná nějaký blázen nebo podvodník a chce
po mně pokutu 2000 Kč za to, že u sebe nemám nějakou nepotřebnou hloupost… Situace
dopadla tak, že ten policista mi vrátil doklady,
zasalutoval a odešel se slovy: „Můžete jet.“

3. Je úplně jedno, zda je obsah
ještě sterilní nebo má exspiraci
takovou či makovou

Asi všichni něco víme o epidemiologii
a sterilitě nebo infikování ran… Rány při do-

TEMPUS MEDICORUM

/ BŘEZEN 2018

KAUZA AUTOLÉKÁRNIČKY

4. Nůžky

Další z položek, o které se vedly mnohahodinové debaty na ministerstvech – byl
jsem osobně přítomen (na mrtvici). Zda malé,
velké, ostré, tupé, bez hrotů, zahnuté, aby
jimi bylo možné přestřihnout bezpečnostní
pás nebo motorkářskou koženou bundu či
kombinézu s ochrannou výztuhou nebo snad
okované motorkářské boty. Nakonec se došlo
k závěru, aby alespoň stříhaly (papír A4 stříhal na ukázku úředník MZ) a vydržely alespoň
jedno stříhání a nerozpadly se v kloubu nebo
neuhnuly apod. Nakonec to opět vyřešil trh,
který ovládá desítky let naše bratrská China
(ta, co k nám dovezla úžasnou a skvělou medicínu schopnou zachránit a vyléčit úplně
všechno a levně…). Takže výrobce i prodejce dodává nůžky, které jako nůžky vypadají
a něco málo vydrží a přestřihnou papír, ale
jsou hlavně asi tak za 0,10 Kč, ale neustřihnete
si s nimi ani tu blbou náplast, kterou stejně
všichni roky trháme prsty přes nehet…

5. Obvazové balíčky

Zda malé, střední, velké, kolik kterých
a s jakou exspirací… Další úžasné téma na
hodiny diskusí na MZ. Přitom to je opět úplně putna, hlavně aby tam byl nějaký ten fáč,
až budete chtít z nudy a abyste u nehody,
kde jako lékař ze zákonné povinnosti a aby
vás nikdo potom nepopotahoval po soudech
a nedej bože nezavřel…, mohli někoho s lehce
krvácející tržnou rankou na čele zafačovat
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anebo abyste místo stání s rukama v kapsách
při čekání na tu houkačku, která to vše vyřeší profesionálně jen o pár minut později,
něco dělali a vypadalo to, že zachraňujete.
Přitom nijak nemůžete pomoci těm, co mají
boule, škrábance, tržné rány a jsou trochu od
krve, ale nejsou ohroženi na životě. Pokud
na životě ohroženi skutečně jsou, tak z té
lékárničky stejně nic nepotřebujete a nepoužijete (kromě škrtidla u otevřené silně
krvácející zlomeniny s přetrženou tepnou
nebo přímo přeťatou kusem zmuchlané
a přetrhané karosérie). Lékárnička se totiž
může stát i vlastně nebezpečnou, protože
jsem mnohokrát viděl, jak zachraňující laici
drželi lékárničku nebo její obsah v rukou
anebo fačovali bouli na hlavě a kývali tou
bezvládnou hlavou na krku s možná prasklým či zlomeným krčním obratlem, ale jiné
zraněné v bezvědomí a nedýchající (záměrně
– ze strachu, obavy, neznalosti apod.) přehlíželi. Tento syndrom „hlupáka“ ( jak jsem si
ho sám pojmenoval) jsem viděl mnohokrát
i u záchranářů ZZS, kteří vzali u vážné nehody nějaký ten balíček obinadla a hledali
zraněného s lehce krvácejí ránou někde na
hlavě a začali ji pomalinku omotávat…, aby
nemuseli resuscitovat nebo tahat zraněné
na nosítka či z příkopu anebo se vláčet oranicí na pole apod. Takto se chovají většinou
i laici u nehod. Zachraňují především ty,
co to vlastně vůbec nepotřebují, a na vážně
zraněné nebo umírající se dostane až nakonec. Také nám mnohdy vytýkali, že jsme se
nevěnovali těm se zakrváceným obličejem
a rukama s ránou na tři stehy, kterých bylo
nejvíce, a něco jsme tam dělali s tím jedním
zaklíněným v bezvědomí…

6. Igelitová rouška

Jaká a na co. Některé na zakrytí díry
v hrudníku (zrušení pneumothoraxu) a jiné
s různě modifikovaným otvorem na zakrytí
úst při umělém dýchání z úst do úst. Obojí
je opět k ničemu a překonané. Asi tak půl
roku se k tomuto velmi agresivně v médiích vyjadřoval kolega ze ZZSHMP, který měl
nějakou potřebu opět rozvířit téma obsahu
autolékárniček. A to jen proto, že od poslední
této taškařice uplynula doba, která odpovídá
exspiracím autolékárniček a nejspíše MZ,
potažmo MD požadovalo nějaké odborné
stanovisko…

7. Zbývá nám alobal
(termoizolační fólie)

Výrobci z nějakého důvodu vyráběli –
a někteří ještě vyrábějí – dvoubarevné, z jedné

strany stříbrná a z druhé strany zlatá. Nikdo
neví proč, ale kdosi začal prohlašovat další
pitomost, že jedna strana je chladivá a druhá
hřejivá. Bohužel už nikdo neví, která je která.
Ono to je totiž úplně jedno, protože ani jedna nehřeje, ani nechladí. Pouze zabaleného
pacienta izolují od okolí a nepustí jeho teplo
ven a zimu k němu. V létě na slunci asi nepustí
tolik vedra a slunce k němu. Nic víc. Dobrá
věc, pokud nemáte v autě deku a nechcete ji
obětovat pro zraněného.
Abych to nějak shrnul a uzavřel, tak se
odmítám znovu (opakovaně) podílet na diskusi k vyhlášce MD, kterou obvykle připomínkují „odborníci“ na MZ a možná ještě odborníci
příslušné odborné společnosti. Zažil jsem to
opakovaně a nikdy jsem z toho nebyl šťastný
a uspokojený, o smyslu toho ani nemluvě.
Lobby a trh jsou ale vždycky silnější.
MUDr. Zdeněk Schwarz, člen Vědecké rady ČLK
Autor byl 17 let ředitelem Zdravotnické záchranné
služby hlavního města Prahy.

XXIV. Sympozium
o morfologii
a funkci střeva
26. – 28. 4. 2018
Hotel Bezděz
Staré Splavy
Lékařská sekce
1. Idiopatické střevní záněty
2. Celiakie - víme o ní
již všichni dost?
3. Střevní mikrobiom a probiotika
4. Různé
Sesterská sekce
1. Kasuistiky pacientů s gastroenterologickou
a nutriční problematikou
2. Léčebné a ošetřovatelské postupy
v gastroenterologii
3. Dieta a nutriční péče u chorob
trávicího traktu

Informace na:
www.forsapi.cz
Kristýna Pilařová
Tel.: +420 602 372 712
kristyna.pilarova@forsapi.cz
www.facebook.com/Forsapi

Inzerce A181001537 ▲

pravní nehodě jsou vždy infikovány hned, jak
se stanou, tzn. od kusů auta, nečistot na silnici
a okolí, takže čistý (nikoliv sterilní!) obvaz
těm ránám nijak více neuškodí, stejně jako
použití vlastního trička nebo rukávu apod.
pro zakrytí krvácející rány. Opět exspirace
slouží jen pro byznys s lékárničkami, které
nás úředníci ministerstev pod vlivem obchodních lobby nutí neustále každé (asi) 4 roky
nakupovat nebo obsah v lékárnách vyměňovat. Čecháček je vynalézavý chytrý človíček,
který už vyzrál i na exspirace autolékárniček.
Stačí ji totiž zatavit do ochranné fólie (kdekoliv vám ji zataví na počkání), pod kterou
vložíte štítek s razítkem datumovky (máte
v každé ambulanci a oddělení v nemocnici
nebo v kanceláři) ideálně na 5 let dopředu
a včas to aktualizujete. Pozor, aby nebyla pod
tou fólií špinavá a nevypadala jako muzejní
exponát z Egypta. A policistovi to musí stačit
a nemůže po vás chtít ji rozbalit, protože by
vám vznikla škoda a museli byste si jít koupit
novou zatavenou. Vy přece nejste podvodník
a nebudete si ji sám někde zatavovat…
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Elektronická evidence tržeb – co bude dál?

Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) pro soukromé lékaře a některé další kategorie podnikatelů
plánované od 1. 3. 2018 zrušil Ústavní soud (ÚS). Ministerstvo financí v současnosti připravuje novelu
zákona, která by odpovídala požadavkům ÚS.
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Prezidenti komor se 9. února 2018 setkali s ministryní financí v demisi. Na snímku zleva
Lubomír Chudoba (ČLnK), Alena Schillerová, Milan Kubek (ČLK) a Roman Šmucler (ČSK).

cí a statistiky (ÚZIS)
v současnosti 12 700
(36 %) poskytovatelů ambulantních
zdravotních služeb
jsou právnické osoby.
Poté, co jsem na tento problém upozornil,
zakončila paní ministryně jednání příslibem, že pokud naši
připomínku uplatníme v rámci připomínkového řízení, bude se
nám snažit vyhovět.
Ve hře samozřejmě zůstává i úplné
zrušení dalších fází
EET, které by nás této
povinnosti mohlo
zbavit úplně. Jak vše
nakonec dopadne,
to závisí na složení
příští vlády a na tom,
o podporu jakých politických subjektů se
bude opírat.

Inzerce ▲

Prezident ČLK vyzval 16. 1. 2018 ministryni financí JUDr. Schillerovou k jednání
o výjimce pro soukromé lékaře, jejichž bezhotovostní příjmy od zdravotních pojišťoven jsou registrované již dávno. U většiny
soukromých lékařů by nemělo zavádění EET
žádný význam. Jménem ČLK navrhl tyto tři
možnosti řešení:
1. Generální výjimka pro poskytovatele
ambulantních lékařských služeb, kteří mají
smlouvu s některou z veřejných zdravotních
pojišťoven.
2. Osvobození od povinnosti EET pro poskytovatele ambulantních lékařských služeb,
jejichž hotovostní příjmy nepřesahují 20 %
z celkových příjmů.
3. Osvobození od povinnosti EET pro
poskytovatele ambulantních lékařských služeb, jejichž hotovostní příjmy nepřesahují
200 000 Kč/rok.
Dne 9. 2. 2018 se uskutečnilo společné
jednání prezidentů ČLK, ČSK a ČLnK s ministryní financí.
Ministerstvo financí po jednání s podnikatelskými svazy navrhuje vytvoření institutu
tzv. zvláštního režimu evidence tržeb. O zařazení do tohoto off-line režimu by musel daňový
poplatník požádat finanční správu. Poplatníci,
kterým by byl tento status přiznán, by nemuseli evidovat tržby elektronicky, mohli by vést
pouhý pokladní deník (archivace příjmových
dokladů), přičemž by jedenkrát měsíčně předali údaje finančnímu úřadu. Možnost této
výjimky by měly fyzické osoby, které nejsou
plátci DPH, jejichž hotovostní příjmy nepřesáhnou 200 000 Kč za rok a zároveň nejde
o více než 500 plateb za rok. Podmínku stran
DPH soukromí lékaři většinou splňují, neboť
zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou od DPH osvobozeny.
Předávat hlášení na finanční úřad u drobných daňových poplatníků považuji za nesmysl, který se pokusíme odstranit. Zásadní
problém, na kterém se ukázalo, že všechny
ty různé podnikatelské svazy a hospodářské
komory nás lékaře vůbec nereprezentují, tkví
v tom, že velká část soukromých lékařů provozuje své praxe jako právnické osoby, především společnosti s ručením omezeným.
Podle údajů Ústavu zdravotnických informa-

Milan Kubek
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ČINNOST ČLK

Časopis Tempus medicorum –
ekonomika vydávání v roce 2017
Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči všem lékařům.
Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání časopisu Tempus medicorum,
a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň
zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. Sjezd
zároveň neschválil návrh, aby se na financování vydávání časopisu spolupodílela též jednotlivá OS ČLK.
Náklady na vydávání časopisu Tempus
vzrostly oproti roku 2016 o zhruba 170 tisíc Kč
v důsledku většího rozsahu některých čísel časopisu. Výnosy z inzerce se naproti
tomu o asi 60 tisíc korun snížily. Vydávání
a bezplatné rozesílání časopisu Tempus
medicorum všem členům tedy stálo ČLK

v roce 2017 celkem 3 820 441 Kč, což je
o 235 324 Kč více než v roce 2016. Na jednoho člena komory za všech 11 čísel časopisu tedy připadá za rok částka asi 70 Kč.
Náklady na jeden výtisk časopisu jsou
pouhých 6,50 Kč.
Představenstvo schválilo smlouvu mezi

Vyúčtování časopisu ČLK 1–12/2017
Leden

Náklady

Výnosy

581 593 Kč

110 678 Kč

ČLK a nakladatelstvím Mladá fronta a. s.
o spolupráci při vydávání časopisu Tempus
medicorum i v roce 2018. V porovnání s rokem
2017 dochází ke zvýšení ceny distribuce časopisu, a to o 0,60 Kč za jedno číslo v důsledku
zdražení poštovného.
Milan Kubek

TEMPUS

TEMPUS

12/2017
ROČNÍK 26

MEDICORUM

Ztráta

MEDICORUM

– 470 915 Kč

Únor

577 467 Kč

269 943 Kč

– 307 524 Kč

Březen

524 935 Kč

156 592 Kč

– 368 343 Kč

Duben

566 401 Kč

268 876 Kč

– 297 525 Kč

Květen

566 623 Kč

286 434 Kč

– 280 189 Kč

Červen

525 028 Kč

158 506 Kč

– 366 522 Kč

Červenec–srpen

586 846 Kč

148 266 Kč

– 438 580 Kč

Září

605 386 Kč

425 858 Kč

– 179 528 Kč

Říjen

594 011 Kč

151 835 Kč

– 442 176 Kč

Listopad

579 180 Kč

268 654 Kč

– 310 526 Kč

Prosinec

579 543 Kč

220 930 Kč

– 358 613 Kč

6 287 013 Kč

2 466 572 Kč

– 3 820 441 Kč

ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
DÁLE V TOMTO ČÍSLE:

Celkem

Všechny částky jsou včetně DPH.
Vyúčtování časopisu ČLK 1–12/2016
Náklady
Leden
Únor

Výnosy

516 570 Kč

137 746 Kč

Sjezd schválil změnu
výše členských příspěvků
Statistika ÚZIS:
Personální kapacity
a odměňování
ve zdravotnictví
Libuše Čeledová
a Rostislav Čevela
novými laureáty
Ceny prezidenta ČLK
Komora podává trestní
oznámení kvůli povinným
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Výsledek
– 378 824 Kč

514 108 Kč

283 277 Kč

– 230 831 Kč

Březen

521 600 Kč

182 508 Kč

– 339 092 Kč

Duben

472 626 Kč

191 789 Kč

– 280 837 Kč

Květen

581 685 Kč

201 612 Kč

– 380 073 Kč

Červen

567 706 Kč

150 686 Kč

– 417 020 Kč

587 418 Kč

185 239 Kč

– 402 179 Kč

Září

660 555 Kč

550 633 Kč

– 109 922 Kč

Říjen

578 294 Kč

230 274 Kč

– 348 020 Kč

Listopad

579 058 Kč

237 249 Kč

– 341 809 Kč

Prosinec

534 865 Kč

178 355 Kč

– 356 510 Kč

Celkem

6 114 485 Kč

2 529 368 Kč

– 3 585 117 Kč

Červenec–srpen

Usnesení 32. sjezdu ČLK

MEDICORUM

ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
DÁLE V TOMTO ČÍSLE:
eRp = chaos
Mozaika vašich
zkušeností
Programové prohlášení
vlády o zdravotnictví
Nový ministr
zdravotnictví
Adam Vojtěch
Štěpán Svačina
předsedou Vědecké
rady Ministerstva
zdravotnictví
Konference ČLK:
Informovaný souhlas
Pozor na platnost
Diplomu celoživotního
vzdělávání ČLK
Právník radí,
jak reagovat
na agresitivu
Řekněte si o peníze
z DPČ

Všechny částky jsou včetně DPH.
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Disciplinární řízení místo
trestního stíhání lékařů

Výhodou svobodného povolání s povinným členstvím v profesní komoře je i možnost nahradit trestní
řízení řízením disciplinárním.

Zásada krajní úlohy trestní represe

V českém trestním právu, stejně jako
v trestním právu dalších demokratických
právních států, platí zásada tzv. ultima ratio
– tedy zásada tzv. krajní úlohy trestní represe.
Projevuje se v ustanovení o základech trestní
odpovědnosti v § 12 odst. 2 trestního zákoníku, který stanoví:
„Trestní odpovědnost pachatele a trestně
právní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen
v případech společensky škodlivých, ve kterých
nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“
Z tohoto ustanovení vyplývá, že každý
orgán činný v trestním řízení, ať již policie,
státní zastupitelství nebo soud, by měl zvažovat, zda v daném případě je skutečně nezbytné
trestní stíhání, nebo zda by s ohledem na uvedenou zásadu postačoval jiný způsob vyřízení
věci mimo rámec trestního stíhání. To připadá
v úvahu velmi často i ve zdravotnictví, kde
místo trestní odpovědnosti lze uplatnit
odpovědnost disciplinární a místo trestního řízení před soudem vést s tím, kdo
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se provinil, disciplinární řízení na půdě
profesní komory.
Je myslím naprosto nepochybné, že pro
každého lékaře je mnohem příznivější, je-li
jednání, které může být posouzeno jako
trestný čin, projednáváno jako disciplinární
provinění profesní komorou, a nikoli jako
trestný čin před soudem. Jednak disciplinární opatření, která ukládá komora, bývají
podstatně mírnější než tresty, které ukládají
soudy, jednak disciplinární řízení v rámci
komory není medializováno, zatímco trestní
řízení s lékaři často medializováno je, a konečně případ provinění lékaře posuzují
kolegové zvolení samotnými lékaři do
revizních komisí a čestných rad, jde tedy
o lidi, kteří dobře znají praxi a dokážou
se vžít do situace kolegy, který je stíhán
za nějaké provinění.
Protože je to v zájmu lékařů, neopomenu
na žádné ze svých četných přednášek pro
soudce a státní zástupce v rámci jejich školení
v medicínském právu na Justiční akademii
jako její lektor sdělit, že je vhodné využívat
této formy co nejvíce a tam, kde to podle již
zmíněného § 12 odstavce 2 trestního zákoníku
připadá jen trochu v úvahu, nevést zbytečně
trestní stíhání lékaře, ale věc předat k disciplinárnímu vyřízení České lékařské komoře. Lze
konstatovat, že této možnosti policisté, a zejména soudci a státní zástupci využívají stále
častěji a věci, které byly původně předmětem
trestního řízení, jsou předávány často České
lékařské komoře k vyřízení disciplinárnímu.

Předávání trestních věcí
k vyřízení komoře je žádoucí

V této souvislosti mě však poněkud překvapila námitka některých předsedů revizních komisí a čestných rad okresních sdružení
lékařů ČLK, kteří se dotazují, proč jim policie,
soudy a státní zastupitelství předávají jednotlivé kauzy lékařů, které by měly řešit orgány
činné v trestním řízení, k disciplinárnímu
vyřízení a zda za situace, kdy stěžovatelem
není sám pacient nebo pozůstalý, ale věc je
předána policií, státním zástupcem nebo
soudcem ČLK, je vůbec komora povinna se

případem zabývat a eventuálně vést disciplinární řízení. Považuji to za jisté nepochopení
tohoto institutu, zejména za situace, kdy jde
o řešení pro lékaře nesrovnatelně příznivější
než v případě trestního stíhání. Rozhodně
tedy je právem i povinností našich revizních
komisí a čestných rad přijmout případy, které
jsou nám předány orgány činnými v trestním
řízení, a dále postupovat podle disciplinárního řádu komory. Konečně i sjezd delegátů
ČLK rozhodl v minulosti o zcela záměrné
změně disciplinárního řádu komory tak,
aby tyto případy nemohly být považovány
za promlčené (pak by z toho důvodu nemohly
být komoře postoupeny), ale aby promlčecí doba začala běžet až po předání případu
ze strany orgánů činných v trestním řízení
disciplinárním orgánům ČLK. V několika
případech totiž soudy dříve konstatovaly, že
věc by mohla být předána k disciplinárnímu
vyřízení profesní komoře, ale nelze tak učinit
za situace, kdy na půdě komory by případ byl
již promlčen, proto proti lékaři bohužel musí
být vedeno klasické trestní řízení. Právě to
nás vedlo k návrhu na změnu disciplinárního
řádu ohledně promlčení v těchto případech,
která byla jednoznačně akceptována sjezdem
delegátů ČLK. Chtěl bych tedy tímto článkem přispět k tomu, aby si zvolení členové
čestných rad a revizních komisí okresních
sdružení ČLK uvědomili, že sice jde o vyšší
pracovní zátěž, když věc není předávána
jako stížnost pacienta nebo pozůstalých,
ale je předávána policií, státním zastupitelstvím nebo soudem, ale na druhé straně
pro lékaře je toto řešení mnohem příznivější, než kdyby bylo proti němu vedeno
trestní stíhání.

Dvě formy předání trestního
případu komoře: odevzdání
věci a postoupení věci

Existují dvě formy, jak lze předat původně
trestní věc k vyřízení České lékařské komoře.
První, a pro lékaře jistě příznivější forma je
odevzdání věci, kdy zpravidla policie nebo
státní zástupce rozhodne, že proti lékaři nebude zahájeno trestní stíhání, i když zaháje-
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Komora rozhoduje nezávisle

Je třeba zdůraznit, že ČLK naprosto
není vázána stanoviskem toho, kdo jí
případ odevzdává nebo postupuje, tedy
stanoviskem policisty, státního zástupce ani soudce, protože věc rozhoduje
zcela autonomně podle svých vlastních
disciplinárních předpisů a podle svého přesvědčení. I pokud bylo proti lékaři
zahájeno trestní stíhání, může být v rámci
ČLK rozhodnuto, že lékař je nevinen (konečně i u soudu by mohl být lékař obžaloby
zproštěn).
Zatímco lékařské procesy u soudu jsou
dost často medializovány, disciplinární vyřízení případu medializováno není, byť novináři mají na informace právo, ale neúčastní
se samotného disciplinárního jednání a mohou leda obdržet informaci o jeho výsledku,
pokud se o to zajímají. Většinou však disciplinární řízení před komorou není předmětem
mediální pozornosti. K disciplinárnímu vyřízení může dojít v případech např. trestného
činu neposkytnutí pomoci, neoprávněného
nakládání s osobními údaji, tedy porušení
povinné mlčenlivosti, vystavovaní nepravdivých lékařských zpráv, poškození cizích práv
apod. Nejčastěji se však tyto případy týkají
poškození pacienta nesprávným odborným
postupem lékaře, tedy jde o případy ublížení
na zdraví z nedbalosti, případně usmrcení
z nedbalosti. Je-li s případem spojena potřeba odborného posouzení, zda postup byl
na náležité odborné úrovni (lege artis), či
nikoli, je zpravidla disciplinárními orgány
ČLK vyžádán odborný posudek příslušné
oborové komise vědecké rady komory. Na
jeho vypracování se podílí obvykle tři vysoce
renomovaní odborníci příslušného oboru.
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Pokud odborný posudek vyzní ve prospěch
Snad je z výše uvedeného pochopitellékaře, tedy není konstatováno, že by po- né, proč by se disciplinární orgány okresrušil své profesní povinnosti a postupoval ních sdružení ČLK neměly bránit tomu,
v rozporu s uznávanými postupy a pravidly pokud jim policie, státní zástupce nebo
lékařské vědy, pak rozhodnutí komory bývá soudy případy provinění lékařů předávají
zpravidla takové, že lékař je nevinen a k dis- k disciplinárnímu vyřízení místo řízení
ciplinárnímu postihu nedojde. Je-li závěr trestního.
oborové komise Vědecké rady ČLK opačný,
věc může vyřídit buď čestná rada okresního Jde o výhodu svobodných povolání
sdružení ČLK na návrh příslušné revizní sdružených v profesních komorách
komise tohoto sdružení, a to důtkou, pokuJe do jisté míry výsadou svobodných potou 2000–20 000 Kč, nebo lze uznat lékaře volání a členů profesních komor zřízených
vinným a upustit od uložení disciplinárního pro dohled nad odborností a etikou výkonu
opatření. V závažnějších případech se věcí svobodných povolání, že případy, které by
zabývá na návrh revizní komise okresního jinak byly vedeny v rámci trestního řízení,
sdružení čestná rada komory, která má prá- může vyřídit disciplinárně zákonem zřízená
vo uložit lékaři pokutu 3000–30 000 Kč, profesní komora. Tuto možnost v rámci
podmíněné vyloučení z komory nebo vylou- zdravotnictví mají pouze lékaři, stomatočení z komory. K vyloučení z komory v pří- logové a farmaceuti, u ostatních nelékařpadě neúmyslného poškození pacienta, byť ských zdravotnických pracovníků tato možpři odborném pochybení, zpravidla nikdy nost dána není, protože profesní komory
nedochází. V závažných případech hrubé- zřízené zákonem zde neexistují. Existenho porušení profesních povinností lékaře ce profesní komory s povinným člena neúmyslného poškození pacienta ukládá stvím je tedy pro svobodná povolání,
čestná rada komory nanejvýš podmíněné včetně povolání lékařského, i z tohovyloučení z ČLK s podmíněným odkladem to pohledu nepochybně velkou výna zkušební dobu jednoho roku až tří let. hodou.
Je tedy zřejmé, že disciplinární opatření je
JUDr. Jan Mach,
zpravidla podstatně mírnější, než by byl souředitel právní kanceláře ČLK
dem uložený trest.
Každý lékař,
jehož věc je prověřována, zda jde, či
nejde o trestný čin,
Nemocnice Nymburk s. r. o. hledá absolventy lékařské fakulty se zámůže navrhnout
jmem o specializaci v interně nebo v podoboru s interním kmenem,
policejnímu orgánu
lékaře s praxí ve specializační přípravě (s nebo bez kmene). Nabízíme
nebo státnímu zápráci na interním oddělení s akreditací I. stupně – pod vedením
stupci již v průběhu
primáře MUDr. Branislava Štraucha, PhD (odborného asistenta 1. LF
tohoto prověřování,
UK Praha).
zvláště pokud uznává určité, třeba i dílčí
[+] nadstandardní platové podmínky, motivační osobní
odborné pochybení,
aby věc byla odeohodnocení
vzdána k projedná[+] nástupní bonus až 100 000 Kč
ní ČLK místo pokra[+] týden dovolené navíc, životní a penzijní připojištění
čování v trestním
[+] skvělá dostupnost z Prahy
řízení. Stejně tak
[+] možnost absolvování dlouhodobé stáže z interny
může lékař nebo
jeho obhájce v prů[+] pro studenty 5. ročníku nabízíme možnost absolvování
běhu trestního stí„letní prázdninové praxe“
hání kdykoliv před
státním zástupcem
a v rámci soudního
stadia řízení před
soudem navrhnout
postoupení věci
Kontakt: primář MUDr. Branislav Štrauch, PhD,
k disciplinárnímu
e-mail: branislav.strauch@nemnbk.cz, telefon:+420 724 335 576
řízení ČLK.

LÉKAŘ INTERNÍHO ODDĚLENÍ

inzerce2.indd 1

Inzerce ▲

no být mohlo, ale věc bude odevzdána ČLK
k disciplinárnímu vyřízení. Proti lékaři tedy
není zahájeno žádné trestní stíhání a ten,
kdo podal trestní oznámení, je informován
o odevzdání věci k disciplinárnímu vyřízení
profesní komoře s tím, že o dalším řešení ho
bude informovat právě komora.
Jiným, ale obdobným opatřením je postoupení věci k disciplinárnímu vyřízení
ČLK za situace, kdy již bylo proti lékaři
zahájeno trestní stíhání, ale státní zástupce
nebo soudce dospěl k závěru, že věc může
být vyřízena v disciplinárním řízení profesní komorou, a rozhodne usnesením o postoupení věci k disciplinárnímu vyřízení
komoře. Toto opatření již nemůže učinit
Police ČR, ale pouze státní zástupce nebo
soudce.

23

22.02.18 12:36

TEMPUS

MEDICORUM

Informovaný souhlas: nutné zlo,
nebo právo pacienta a ochrana lékaře?
Inflace informovaných souhlasů je často zbytečná

U závažnějších zákroků spojených s rizikem je písemný informovaný souhlas ochranou před nařčením, že
pacient neobdržel informace, na které měl právo. Je však jen dokladem o rozhovoru pacienta s lékařem.
U banálních zákroků stačí ústní forma. Žádoucí by byl audit administrativní zátěže zdravotníků s cílem
vyloučit zbytečnou administrativu.
Písemný informovaný souhlas
jen u závažnějších zákroků
spojených s rizikem

Na toto téma jsem měl vystoupení na konferenci České lékařské komory k problematice
informovaného souhlasu, kde se většinou přední osobnosti české medicíny i specialisté na
lékařskou etiku vyjadřovali poměrně kriticky
proti šílenému množství papírování spojenému
s informovanými souhlasy s lékařskými výkony
a byla kladena otázka, zda je to skutečně nutné.
Také na poslední schůzi výboru Společnosti medicínského práva ČLS JEP jsme hovořili
o tom, že existuje inflace často zbytečných písemných informovaných souhlasů tam, kde by
stačil informovaný souhlas ústní formou. Možná
se některé nemocnice nebo jiní poskytovatelé
zdravotních služeb snaží písemným informovaným souhlasem s banálními a běžnými výkony předejít výhradám v rámci nepovinných
akreditací nemocnic. Zaznamenali jsme však,
že i v rámci akreditačního řízení nemocnic bylo
konstatováno, že nemocnice používá zbytečně
velké množství písemných informovaných souhlasů tam, kde by postačil informovaný souhlas
ústní. K tomu je třeba si jasně říci, že každý zdravotní výkon, i ten naprosto banální, nejsou-li
splněny podmínky pro poskytování zdravotních
služeb bez souhlasu pacienta, musí být proveden
s informovaným souhlasem pacienta. Písemnou
formu však ze zákona musí mít informovaný
souhlas jen v zákonem stanovených případech,
většinou v souvislosti se specifickými zdravotními výkony. Písemnou formu musí mít vždy
souhlas s hospitalizací, nejde-li o hospitalizaci
bez souhlasu hlášenou soudu. V ostatních případech zdravotních výkonů je na úvaze poskytovatele zdravotní služby, zda si písemnou formu
informovaného souhlasu od pacienta vyžádá, či
nikoli. Podle nového občanského zákoníku má
i pacient právo, aby informace od lékaře obdržel v písemné formě, pokud si to sám vymíní,
což se v praxi stává patrně v malém množství
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případů. Někdy naopak pacienti s nelibostí přijímají obrovské množství papírů k podepsání,
často předkládaných bez příslušného vysvětlení.
K tomu je také třeba si ujasnit, že písemný informovaný souhlas je pouze dokladem o tom,
že informace od lékaře (jde-li o lékařský výkon)
pacient obdržel a s výkonem vyslovil souhlas.
V judikatuře je považováno za „nicotný cár papíru“, je-li prokázáno, že pacient sice podepsal
perfektně zpracovaný písemný informovaný
souhlas, ale lékař s ním o lékařském zákroku,
kterého se písemný informovaný souhlas týkal,
vůbec nehovořil a písemnost mu předložila bez
dalšího zdravotní sestra.
Nedávno jsem slyšel o případu zlomeniny
ruky v zápěstí, kdy pacient byl opakovaně rentgenován a před každým rentgenem byl vyžádán
jeho písemný informovaný souhlas s provedením
příslušného rentgenového vyšetření. Ten mu předložila zdravotní sestra s tím, aby to nečetl a rychle
podepsal. Na otázku, jestli skutečně musí podepisovat souhlas s každým rentgenovým vyšetřením,
odpověděla, že je to nezbytné, ale číst příslušný
dokument není třeba. To je přesně situace, kdy
zdravotníci jsou z rozhodnutí managementu
zdravotnického zařízení zcela zbytečně zatěžováni administrativními výkony, které z hlediska
právních důsledků mohou být pak spíše kontraproduktivní než pro poskytovatele zdravotních
služeb přínosné.
Management každého zdravotnického
zařízení by si měl ujasnit, zda i s takovými
běžnými zdravotními výkony, jako je rentgenové vyšetření, je skutečně písemný informovaný souhlas nezbytný. Stejně tak by byl
možná vhodný jakýsi „audit“ administrativní zátěže zdravotnických pracovníků
provedený jak v rámci legislativy Ministerstva zdravotnictví, tak v rámci vedení jednotlivých zdravotnických zařízení.
Jsem přesvědčen o tom, že by došlo k výraznému snížení administrativní zátěže
lékařů a zdravotních sester, které někdy

nemají čas na péči o pacienty, protože
„musí psát a psát“. Paradoxně pak nejde
o to, zda příslušné ošetřovatelské výkony
byly pacientovi skutečně poskytnuty, ale
zejména o to, aby byly zapsány pro případ
kontroly. Osobně se domnívám, že duplicitní
zdravotnická dokumentace – vedle lékařské též
ošetřovatelská – je kontraproduktivní a měla by
být zrušena nebo přímo zakázána. Zdravotní
sestry by se měly starat především o pacienty
a v závažných případech zapsat zápis o stavu do
jednotné zdravotnické dokumentace, nikoliv do
zvláštní oddělené dokumentace ošetřovatelské.

Rozhovor lékaře s pacientem
je nezbytný, písemný
informovaný souhlas je jen
dokladem o tomto rozhovoru

Má-li být informovaný souhlas s nějakým závažnějším lékařským výkonem, který je spojen s jistými riziky, platný a má-li
být právní ochranou pro poskytovatele
zdravotních služeb a jednotlivé lékaře,
pak je třeba, aby tak, jak stanoví zákon,
s pacientem informaci a jeho souhlas projednal lékař, který je způsobilý příslušný
výkon provést, nemusí to však být ten lékař, který ho bude skutečně provádět. Písemný informovaný souhlas není ničím jiným
než potvrzením o tom, že pacient s lékařem
hovořil, měl možnost klást mu otázky a nemá
žádné nejasnosti. Pacient jeho podpisem potvrzuje, že se zákrokem souhlasí, případně že
lékaře zmocňuje k eventuálním dalším výkonům, které nejsou výslovně v informovaném
souhlasu uvedeny, ale ukáží se jako potřebné
v zájmu ochrany života a zdraví pacienta. Nelze
samozřejmě vyloučit ani situaci, kdy písemný
informovaný souhlas dostane pacient předem,
například domů ještě před zákrokem, a před
samotným výkonem s ním pak lékař pohovoří,
zda si dokument přečetl, zda mu rozumí a má
nějaké nejasnosti.
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Případy, kdy pacientovi v časové tísni
předloží k podpisu informovaný souhlas
zdravotní sestra a lékař s ním vůbec nehovoří, jsou z právního hlediska kontraproduktivní. V poslední době se několikrát stalo,
že si soudy předvolaly několik pacientů téže
nemocnice, kteří absolvovali stejný výkon, a dotazovaly se jich, zda před výkonem s pacientem
hovořil lékař nebo jakým způsobem a za jakých
okolností byl písemný informovaný souhlas
pacientem podepisován. Pokud se pak pacienti
v roli svědků shodli na tom, že s nimi lékař řádně
nehovořil a písemný dokument jim předložila
zdravotní sestra, byl skutečně písemný informovaný souhlas zbytečným cárem papíru, který
byl v konečné fázi spíše žalobou na příslušné
zdravotnické zařízení než dokumentem, který
by měl poskytovatele zdravotní služby chránit.

Absence důkazu o informovaném
souhlasu je častým terčem žalob

Na druhé straně se stále častěji objevuje
situace, kdy pokud nemůže žalující strana,
ať již pozůstalí, nebo sám pacient, prokázat,
že postup lékařů nebyl na náležité odborné
úrovni – tedy non lege artis –, pak sahají
k argumentu, že pacient neobdržel všechny
potřebné informace a výkon nebyl proveden s jeho informovaným souhlasem. Tedy
pokud se naplnilo určité riziko výkonu,
za které nemůže nést lékař odpovědnost,
je tato odpovědnost stejně dána, protože
pacient neobdržel informace, na které měl
právo a které byly závažné. Již jsme publikovali informaci o judikátu Nejvyššího soudu ČR,
podle kterého informovaný souhlas nemůže být
zcela bezbřehý a obsahovat výčet všech v úvahu
připadajících rizik pro pacienta (rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 25 Cdo 1381/2013
zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 81/2015). Podle tohoto judikátu
však je třeba vždy pacienta informovat alespoň
o rizicích, která jsou nejzávažnější a jsou spojována s příslušným výkonem, nebo o rizicích,
která jsou nejčastější. Nejde-li o tyto případy,
pak je nutno posoudit, zda v případě, že by pacient o riziku informován byl, dospěl by skutečně po rozumné úvaze k závěru, že výkon raději
nepodstoupí s ohledem na svou individualitu
a zdravotní stav. Jinak by náhrada za případnou újmu na zdraví neměla být poskytnuta,
ale připadala by náhrada za újmu na právech
pacienta v rámci řízení na ochranu osobnosti.
Jinými slovy – dobře zpracovaný písemný informovaný souhlas, který obsahuje
v úvahu připadající rizika i možné jiné postupy a který pacient po řádném rozhovoru
s lékařem podepsal, přičemž skutečnost,
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že jej podepsal právě po rozhovoru s lékařem, potvrzuje svým podpisem i lékař, je
velmi dobrým a potřebným důkazem pro
vyvrácení případného nařčení, že příslušný
zdravotní výkon byl proveden bez informovaného souhlasu pacienta nebo že pacient
neobdržel důležité informace spojené s příslušným zdravotním výkonem. V mnoha
případech v soudní praxi pak takto dobře
zpracovaný písemný informovaný souhlas
byl jasným důkazem proti tvrzení o nedostatečném informování pacienta a velmi
pomohl proti žalobě i trestnímu oznámení.
V případech závažnějších zdravotních výkonů
lze tedy rozhodně písemnou formu informovaného souhlasu doporučit, byť třeba v daném
případě povinná není. Je totiž pak velmi těžké
dokazovat, že poskytovatel zdravotní služby
splnil svou povinnost a informace pacientovi
poskytl, pokud pacient tvrdí opak. Je sice možné
provést výslech lékařů nebo zdravotních sester,
ale je-li situace taková, že od doby příslušného
výkonu uplynulo delší období a je třeba před
soudem vyslýchat zdravotní sestry a lékaře,
zda si vzpomínají na konkrétní rozhovor s konkrétním pacientem, když mezitím proběhla
stovka jiných vyšetření a rozhovorů, bývá málo
pravděpodobné, že si právě na daný rozhovor
někdo ze zdravotníků vzpomene nebo že tvrzení, že si na něj vzpomíná, bude věrohodné
pro soud. Proto tato písemná forma, která je
dokladem o tom, že pacient příslušné informace
obdržel, v případech závažnějších výkonů, které
nejsou neodkladné a jsou spojeny s jistým rizikem, je nenahraditelná a nelze ji považovat za
zbytečnou administrativní zátěž. U některých
banálních výkonů, kdy opakovaně předkládá jakousi písemnost pacientovi zdravotní sestra bez
náležitého výkladu lékařem, je pak vyžadování
písemného informovaného souhlasu úsměvné
a z právního hlediska spíše kontraproduktivní.
Je třeba poznamenat, že písemný informovaný souhlas chrání před nařčením, že pacient
neobdržel příslušné informace a byla tím porušena jeho práva, ale samozřejmě nechrání před
obviněním, že příslušný výkon byl proveden
chybně a nikoli na náležité odborné úrovni,
tedy nechrání před nařčením, že postup nebyl
lege artis.

Současnou administrativní zátěž
zdravotníků je rozhodně třeba snížit

Na závěr se domnívám, že je třeba skutečně zvážit současnou administrativní zátěž
zdravotnických pracovníků, snad ještě více
zdravotních sester než lékařů, a radikálním
způsobem jak na úrovni Ministerstva zdravotnictví, tak na úrovni krajů a poskytovatelů

zdravotních služeb tuto zátěž pokud možno
co nejvíce snížit. Písemné informované souhlasy se závažnými zdravotními výkony nejsou tou nejhorší administrativní zátěží, stejně jako písemný souhlas s hospitalizací, který
je vždy nezbytný, jinak by šlo o hospitalizaci
nezákonnou. Navíc bych se velmi přimlouval,
a to již opakovaně, za to, aby lékaři nebyli
písaři a nebyli nuceni sepisovat podrobné
lékařské zprávy nebo zápisy do zdravotnické
dokumentace s delším obsahem sami na počítačích, tedy aby typickým obrázkem lékaře
nebyl lékař sedící u klávesnice a vykonávající
písařskou práci, ale aby shodně, jako je tomu
v zahraničí ve vyspělejších zemích, lékař místo klávesnice počítače měl v ruce diktafon
a písařskou práci prováděla méně kvalifikovaná administrativní síla za něho (konečně
v některých případech již může písařské práce
provádět i sám přístroj a ten, kdo příslušný
text diktoval, jej pak pouze opraví).
Nakonec i tento text nepíši sám na počítači, ale diktuji a přepisuje jej administrativní
pracovnice jako naprostou většinu toho, co
ve své praxi píšu. V opačném případě by byl
můj výkon mnohem nižší než za situace, kdy
místo klávesnice počítače používám diktafon.

Resumé:

Bylo by vhodné provést audit administrativní zátěže lékařů a zdravotních
sester a tuto zátěž maximálně snížit. Jak
na úrovni Ministerstva zdravotnictví,
tak i na úrovni vedení zdravotnických
zařízení.
V mnoha případech jsou písemné informované souhlasy s banálními výkony,
kdy navíc tento informovaný souhlas není
provázen řádným rozhovorem mezi způsobilým lékařem a pacientem, zcela zbytečné
a někdy i kontraproduktivní. Naopak jde-li
o závažnější výkon spojený s rizikem, kde
pacienta je třeba o tomto riziku, případně
o jiné možnosti léčby informovat, je informovaný souhlas nepostradatelným důkazem o tom, že pacient potřebné informace
obdržel. Pokud však není spojen s rozhovorem s lékařem, jde o nicotný cár papíru,
který nemá žádnou relevanci. Písemný
informovaný souhlas je pouze dokladem
o tom, že lékař pacienta informoval a pacient měl možnost klást otázky a neměl
žádné nejasnosti. Tento doklad je v současné době před soudem mnohdy velmi
významným důkazem ve prospěch lékařů
a poskytovatelů zdravotních služeb.
JUDr. Jan Mach,
ředitel právní kanceláře ČLK
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Součinnost lékaře s OSPOD

Jsem praktická lékařka pro děti a dorost a jsem si vědoma určité součinnosti,
kterou jsem povinna poskytovat orgánu
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
Bývám tímto orgánem občas tázána na
zdravotní stav svých registrovaných nezletilých pacientů, případně požádána
i o nějaké informace o rodičích dítěte.
Zaznamenala jsem však názor, že pokud
OSPOD nemá podezření vyloženě na to, že
by nezletilé dítě mohlo být týráno či zneužíváno, informace poskytnout nesmím
a jsem vázána povinnou mlčenlivostí. Co
je na tom pravdy?
Žádá-li vás o informace orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v rámci své
zákonné působnosti, platí následující pravidla. Podle § 53 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.
jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni
sdělit bezplatně OSPOD požadované údaje za
účelem sociálně-právní ochrany dětí. Pojem
„sociálně-právní ochrana dětí“ není konkrétně v tomto ustanovení za tímto účelem blíže
definován či zúžen na konkrétní situace, tedy
lze konstatovat, že jde o veškerou působnost
OSPOD v režimu zmíněného zákona. Proto
rozhodně nelze zmíněné ustanovení interpretovat tak, že poskytovatel má povinnost
sdělit na žádost OSPOD údaje o zdravotním
stavu nezletilého pacienta pouze v případě, že
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zde existuje podezření z týrání či zneužívání
tohoto pacienta. Jde i o řadu situaci jiných,
nejčastějšími případy bývají dotazy v souvislosti s rozvodovým řízením rodičů. Požádá-li tedy OSPOD lékaře s odkazem na výše
citované ustanovení o informace o nezletilém
pacientovi, jde o zákonnou povinnost lékaře
této žádosti vyhovět. Není potřeba si k tomuto
vyžádat souhlas rodičů, jde o průlom do povinné mlčenlivosti lékaře přímo na základě
zákona. Případný souhlas rodičů by tedy byl
zbytnou administrativou, stejně tak i případný
nesouhlas rodičů s poskytnutím údajů OSPOD
by neměl jakoukoliv právní relevanci.
Zaujala náš však i část vašeho dotazu týkající se případných žádostí OSPOD o sdělení
informací o rodičích dítěte. Toto je již „tenký
led“, na který se může lékař dostat, a je třeba
vždy pečlivě zvážit, zda je ošetřující lékař dítěte
povinen něco takového sdělovat, když ve většině
případů nejde o sdělení údajů o zdravotním
stavu, ale spíše o poskytnutí osobního názoru.
Velmi varujeme před případným neuváženým
sdělováním takových informací, které nevycházejí z faktů obsažených ve zdravotnické dokumentaci, ale mají především charakter dojmů,
hypotéz a spekulací. Podle našeho názoru k sdělování takových informací ošetřující lékař nejen
není povinen, ale rovněž ani oprávněn. Můžeme
v tomto odkázat na užitečný článek členky Čestné rady ČLK MUDr. Lenky Ťoukálkové, který
byl publikován v některém z dřívějších vydání
Tempus medicorum. Údaje v něm obsažené
vycházejí z osobní praxe této lékařky při řešení
stížností na členy komory, neboť nešťastných
případů, kdy lékař svým vyjádřením pro OSPOD
zavdá důvod jednomu z rodičů dítěte k podání
stížnosti, je bohužel čím dál více.
Stručně shrnuto v bodech a heslech, zásady, které by měly ovládat komunikaci lékaře
s OSPOD, jsou následující:
Odpovídat stylem „i méně je více“.
Odpovídat pouze na to, na co je lékař tázán.
Odpovídat pouze na to, co je v kompetenci
lékaře.
Nenechat se tlačit k hodnotícím soudům.
Nesuplovat rozhodování OSPOD či soudů.
Nevyjadřovat se, kterému z rodičů je lepší
svěřit dítě, jak upravit styk, zda styk s druhým
rodičem prospívá, kdo lépe vychovává apod.
Odmítat žádosti o absurdní potvrzení.
Pracovat pouze s fakty, jejichž podkladem
jsou zásadně údaje zaznamenané ve zdravotnické dokumentaci nezletilého pacienta.

Nad rámec vašeho dotazu ještě doplňujeme,
že podle § 10 odst. 4 ve spojení s § 6 zákona
č. 359/1999 Sb., v platném znění, je poskytovatel zdravotních služeb, i navzdory své povinné
mlčenlivosti, povinen oznámit situace zmíněné
právě v § 6 tohoto zákona, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové
intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo
jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého
vývoje dětí. V některých situacích tedy lékař
ani nečeká, až se ho OSPOD dotáže, ale sám
má oznamovací povinnost. Stručně a příkladem shrnuto, jsou to zejména okolnosti, které
důvodně nasvědčují již zmíněnému týrání či
zneužívání dítěte, dále pak např. zanedbávání rodičovské odpovědnosti, zneužívání práv
plynoucích z rodičovské odpovědnosti, trestná
činnost páchaná nezletilými dětmi ad. Zásady,
kterými by se měl lékař při plnění této signalizační povinnosti vůči OSPOD řídit, jsou
však analogicky obdobné jako při zodpovídání
dotazů tohoto orgánu. Jak jsme již dříve publikovali, v případě podezření na týrání dítěte
však nestačí oznámení OSPOD, ale je dána
oznamovací povinnost podle trestního zákoníku pod trestní sankcí, podle které je nutno
tyto případy vždy neprodleně oznámit Policii
ČR nebo státnímu zastupitelství. V případě
týrání dítěte tedy oznámení OSPOD nestačí
a o oznámení policii nebo státnímu zastupitelství je vhodné mít písemný doklad.

Odborný dohled a odborný dozor
Stále mi není příliš jasný rozdíl mezi odborným dohledem a odborným dozorem nad
lékařem, který dosud nemá specializovanou
způsobilost. Mohli byste mi to, prosím, nějak
stručně a jasně vysvětlit?
Tak tedy pokud možno co nejstručněji a nejjasněji. Váš dotaz řeší novela zákona č. 95/2004
Sb., účinná od 1. 7. 2017, která rozlišuje mezi
odborným dohledem a dozorem v závislosti
na tom, zda má lékař již absolvovaný základní
kmen, který přísluší danému oboru specializačního vzdělávání, či nikoliv.
Konkrétně § 4 odst. 6 zákona po novele zní:
Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost
lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí
do 15 minut.
Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou
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telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém
vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí,
do 30 minut. Lékař, jenž vykonává odborný
dozor a odborný dohled, musí být v základním
pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru,
anebo musí být poskytovatelem zdravotních
služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu
činností lékaře s odbornou způsobilostí dochází.
Nad lékařem, který ještě neabsolvoval základní kmen příslušející danému oboru anebo
základní kmen sice již absolvován má, ale jiný, je
potřeba ustanovit odborný DOZOR, který nelze
řešit telefonickými konzultacemi „zvenčí“. Je
možné, aby dozorující lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí nebyl doslova fyzicky
přítomen mladému lékaři za zády a vykonával
současně např. práci ve vedlejší ambulanci či
na jiné části oddělení (zda půjde o první, či druhou formu dozoru, to s ohledem na dosavadní
zkušenosti a praxi mladého lékaře posoudí
a určí právě dozorující lékař), ale tento dozorující lékař musí být alespoň přítomen v areálu
daného zdravotnického zařízení a musí mít
možnost dostavit se na místo do 15 minut. Zde
nepřipadá v úvahu např. telefonická příslužba
lékaře z domova.
Naopak půjde-li o lékaře, který již má certifikát příslušného základního kmene, je možné
ustanovit pouze odborný DOHLED, nevyžaduje
se trvalá přítomnost lékaře se specializovanou
způsobilostí na pracovišti, lze to řešit telefonickou dostupností (např. již zmíněnou telefonickou příslužbou z domova) a dojezdností
na místo do 30 minut.
Nad rámec vašeho dotazu (neboť na toto
se lékaři rovněž velmi často ptají) – ustanovení
§ 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, již dlouhodobě předpokládá vydání
prováděcího předpisu, jenž stanoví činnosti,
které je lékař oprávněn provádět samostatně
již po absolvovaném základním kmeni. K vydání tohoto prováděcího předpisu však dodnes
nedošlo. Proto stále platí, že rozsah odborného
dohledu stanoví skutečně sám dohlížející lékař
v konkrétním případě, kdy tento lékař se specializovanou způsobilostí pečlivě zhodnotí dosavadní zkušenosti a schopnosti lékaře s kmenem.
Mgr. Bc. Miloš Máca,
právník-specialista, právní kancelář ČLK

Potvrzení o dočasné neschopnosti
uchazeče o zaměstnání

V poslední době se setkávám s žádostmi uchazečů o zaměstnání o vydání
potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče, který není schopen z důvodu úrazu

TEMPUS MEDICORUM

/ BŘEZEN 2018

nebo nemoci plnit povinnosti uchazeče
o zaměstnání, anebo žádají o vystavení
potvrzení o ošetření (vyšetření). Jak mám
v těchto případech postupovat?
V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti byla vydána vyhláška č. 346/2017
Sb., o závazném vzoru potvrzení o dočasné
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu
nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče
o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.
Příslušné potvrzení podle zákona o zaměstnanosti a zákona o zdravotních službách
(§ 45 odst. 3 písm. a)) vydává registrující lékař, případně jiný poskytovatel zdravotních
služeb, který poskytuje uchazeči zdravotní
péči v případě nemoci nebo úrazu, případně
provedl ošetření nebo vyšetření, a to žádost
uchazeče o zaměstnání. Jak již bylo výše uvedeno, vyhláška stanoví závazné vzory těchto
potvrzení.
Lékař je tedy povinen vydat potvrzení
uchazeči na jeho žádost, přičemž toto potvrzení by mělo korespondovat se závazným vzorem stanoveným vyhláškou. Bohužel místně
příslušné úřady práce, do jejichž kompetence
tvorba tiskopisů a jejich distribuce spadá,
v řadě oblastí republiky stále tyto tiskopisy
nedistribuují, případně žádají lékaře, aby si
tiskopisy vyzvedli. V tomto ohledu však lékař
nemá zákonem stanovenou povinnost tiskopisy vyzvedávat, ale současně má povinnost
potvrzení dle zákona o zaměstnanosti vystavit. Protože není zcela jasné, v jakém časovém

horizontu bude distribuce těchto tiskopisů
zahájena, máme z některých kontaktních
pracovišť úřadu práce informace, že budou
přijímána i potvrzení vydaná ošetřujícím
lékařem, z nichž však musí být patrno, že se
jedná o potvrzení o dočasné neschopnosti
uchazeče o zaměstnání plnit povinnost uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo
úrazu či potvrzení o ošetření nebo vyšetření
uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém
zařízení.
Taktéž máme k dispozici informaci, že některé lékařské programy (např. PC DOKTOR)
tyto tiskopisy obsahují, a lze je tedy využívat
pro splnění této povinnosti.
Vzhledem k situaci, kdy je lékařům uložena zákonem povinnost, avšak nelze ji v některých případech objektivně splnit, případně
není povinností lékaře si tiskopisy osobně
vyzvedávat, a je zde veřejně deklarována vůle
alespoň některých místně příslušných poboček úřadů práce přijímat i potvrzení vystavené lékaři, z nichž bude patrný účel vystavení,
zveřejnila komora na svém webu (www.lkcr.
cz) vzory těchto tiskopisů, které vycházejí
z uvedené vyhlášky, ve formátu pdf. Lékař si
může příslušný tiskopis vytisknout, vyplnit
a předat uchazeči o zaměstnání. Tím je jeho
povinnost splněna. Tiskopisy jsou dostupné
v sekci pro lékaře/právní oddělení/dokumenty právního oddělení ČLK.
Pro úplnost uvádíme, že lékař je oprávněn
za vydání tohoto potvrzení účtovat místně
příslušné pobočce úřadu práce stanovenou
cenu v souladu s Cenovým předpisem MZ ČR
č. 1/2018/DZP, která činí 89 Kč za jednotlivý
případ (příloha č. 1, oddíl B1 – oblast zaměstnanosti, bod č. 16 a č. 17).
K tomu též informace Úřadu práce ČR:
Faktura za vyúčtování zdravotní služby lékařem bude probíhat vždy před ukončením
měsíce souhrnně za všechna vydaná Potvrzení
v uplynulém měsíci, kterými byla ukončena
neschopnost uchazeče o zaměstnání. Faktura
musí obsahovat kromě obecných náležitostí
rozpis osob – uchazečů o zaměstnání, za které
je účtováno, jejich jméno, příjmení, datum narození, datum vydání Potvrzení, a to zejména
z důvodu možnosti ověření účtovaného úkonu
Úřadem práce a tím i usnadnění úhrady faktury. Fakturu je třeba adresovat Úřadu práce
ČR, kontaktnímu pracovišti v sídle okresu. Na
jednu fakturu nelze účtovat uchazeče o zaměstnání z více okresů (tzn. jedna faktura =
fakturace na jedno kontaktní pracoviště v sídle
okresu).
Mgr. Daniel Valášek,
právní kancelář ČLK
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SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK

Pozvánka na valnou hromadu
Sekce mladých lékařů ČLK
Sekce mladých lékařů ČLK pořádá dne 21. dubna 2018 svou první volební valnou hromadu, která se bude
konat v prostorách Edukačního centra v Hradci Králové. Heslem této valné hromady, které bude společné
pro všechny přednášející, je Aktivita.
E-mail: sekcemladychlekaruclk@gmail.
com
Web: juniordoctor.cz
Fb: www.facebook.com/sekceMLCLK

Foto Martin Kubica

Akce je akreditována Českou lékařskou
komorou, přednášky budou ohodnoceny kredity. Akce je nevýdělečná, bez registračního
poplatku.

Sekci mladých lékařů ČLK zastupují Jan
Přáda, Marie Lopourová, Monika Hilšerová
a Jan Pavel Novák (na snímku zleva).

O svoje zkušenosti se podělí například
Marek Hilšer, bývalý kandidát na prezidenta
a studentský předseda akademického senátu,
nebo zástupkyně neziskové organizace Loono. Pozvání přijali také ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch a náměstek ministra zdravotnictví prof. Prymula. Na programu jsou přednášky ČLK, které se budou zabývat novým
systémem vzdělávání a právní odpovědností
mladých lékařů, ale také odborná témata, jako
je poskytnutí správné první pomoci a zážitky z letecké záchranné služby. Dále vystoupí
například Anatolij Truhlář, Radovan Hudák,
Matěj Halaj, Jan Schovánek, Jan Strojil a další.
Na této valné hromadě se bude volit nové
představenstvo. Pokud by měl někdo ze zaregistrovaných členů zájem, může nám zaslat
do 1. dubna 2018 žádost o ucházení se o kandidaturu do představenstva. Možnost volit
budou mít všichni zaregistrovaní členové.
Zváni jsou všichni mladí lékaři, kteří mají
zájem podílet se na současném dění ve zdravotnictví. Vítáni jsou i ostatní lékaři, kteří
se budou chtít setkat s mladými lékaři nebo
studenty a navázat nové kontakty.
Občerstvení a večerní program zajištěny.
REGISTRACE NUTNÁ NA STRÁNKÁCH
JUNIORDOCTOR.CZ
Případné dotazy zasílejte přes naši facebookovou stránku Sekce mladých lékařů,
e-mailem nebo přes událost Valná hromada
Sekce mladých lékařů ČLK na Facebooku.
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DŮM LÉKAŘŮ

Lékaři sobě

Okresní sdružení ČLK podporují projekt Domu lékařů (stav k 22. 2. 2018)
Okresní sdružení
Brno-město

Představenstvo ČLK se obrací na lékaře,
kteří mají zájem a mohou si to dovolit, aby
zvážili možnost poskytnutí daru České lékařské komoře na vybudování Domu lékařů.
Podle právních analýz a doporučení
daňových poradců nejsou bohužel dary poskytnuté za tímto účelem fyzickými osobami
ani soukromými lékaři, kteří provozují své
praxe v režimu právnické osoby (společnost
s ručením omezeným), daňově uznatelnými
položkami.
Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním
symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro
platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není
třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zá-

jemce je vzor smlouvy dostupný na webových
stránkách ČLK.
Do konce února projekt zatím podpořila
tato okresní sdružení ČLK:
Okresní sdružení

Dar (v Kč)

Benešov

300 000

Jablonec nad Nisou
Kolín

50 000
10 000

Praha 6

50 000

Ústí nad Labem

30 000

Celkem

440 000

Představenstvo ČLK děkuje okresním
sdružením ČLK za finanční podporu.

Zápůjčka (v Kč)
1 500 000

Havlíčkův Brod

500 000

Hradec Králové

250 000

Chrudim

100 000

Jindřichův Hradec

500 000

Karlovy Vary

685 000

Kladno

250 000

Kroměříž

500 000

Liberec

200 000

Mělník

100 000

Náchod

100 000

Ostrava

2 000 000

Pelhřimov

100 000

Praha 5

2 000 000

Praha 9

100 000

Přerov

100 000

Rychnov

100 000

Sokolov

300 000

Strakonice

100 000

Šumperk

200 000

Ústí nad Orlicí

100 000

Znojmo

300 000

Celkem

10 085 000

Prezident ČLK
oslavil padesátiny
MUDr. Milan Kubek oslavil 13. února v kruhu svých spolupracovníků padesátiny. Prezidentem ČLK je nepřetržitě od ledna
2006, již třetí volební období. Předtím byl v letech 1999–2006
předsedou Lékařského odborového klubu – Svazu českých
lékařů. Od roku 1996 do 2004 byl předsedou OS ČLK Praha 9.
V letech 2004–2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské
federace lékařů zaměstnanců (FEMS). V období 2009–2015
působil po dvě volební období ve funkci viceprezidenta Stálého
výboru evropských lékařů (CMPE) – organizace se sídlem
v Bruselu, jejímž hlavním úkolem je podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů dvou milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské unie.
Promoval na 1. LF UK v Praze v roce 1992. Do roku 2004
pracoval v nemocnici v Praze 9-Vysočanech, nejprve jako
sekundář na interním oddělení a poté jako samostatný ordinář
pro angiologii. Od roku 2004 provozuje soukromou interní –
angiologickou praxi na poliklinice Praha 9-Prosek.
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ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:

MEDICORUM
VEDOUCÍ – OBLASTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ PRAHA

(Praha + Střední Čechy)
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace JIHLAVA
LÉKAŘ STOMATOLOG – ordinace PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN
MASÉR – Lázeňský dům Luna FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

■ Atraktivní prostředí, atraktivní klienti – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Státní instituce s jasnou vizí rozvoje.
■ Nabízíme: zajímavé platové podmínky, žádné noční směny, již zřízený ambulantní informační systém, vč. eReceptu, plný pracovní úvazek, podporu vzdělávání, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista

ROYAL SPA, A. S. – LÉKAŘ/KA

Přijmeme na HPP nebo VPP pro Lázně Velké Losiny a pro
Royal Mariánské Lázně. ■ Nabízíme: stabilní zázemí,
motivující fin. ohodnocení (základní plat + příplatky +
bonusy), roční odměnu, možnost seberealizace, placené
odb. vzdělávání, příjemné prac. prostředí, možnost stravování a ubytování, zaměstnanecké slevy, příspěvek na
dopravu. ■ Požadujeme: VŠ lék. směru s atestací (RFM/
FBLR vítána), profesionální a zodpovědný přístup k práci
a klientům, bezúhonnost, zdrav. způsobilost, kom. znalost NJ nebo RJ vítána. ■ Váš životopis zašlete k rukám
paní Křečkové na email hr@royalspa.cz s uvedením místa,
kde chcete pracovat. ■ Více o firmě www.royalspa.cz.
■ Případné dotazy Vám zodpovíme na tel.: č. 727 870 642.

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – RUZYNĚ

PRAKTICKÝ LÉKAŘ/KA

Vazební věznice Praha – Ruzyně, Staré náměstí 3/12, Praha 6 přijme praktického lékaře, práce s vězněnými osobami.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru všeobecného praktického lékařství pro dospělé. ■ Nabízíme: dohodu
o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu na plný pracovní
úvazek případně kratší; plat 65 520 Kč, při kratším úvazku
se plat poměrně krátí; pracovní dobu pondělí až pátek; navíc
1 týden dodatkové dovolené; 5 dní indispozičního volna.
■ Kontakt: e-mail: jhuzlikova@vez.ruz.justice.cz,
rzeislova@vez.ruz.justice.cz, tel.: 220 184 140, 220 184 142,
728 468 761

OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN, A.S.

LÉKAŘ – ENDOSKOPICKÉ CENTRUM

Lékař - Endoskopické centrum. ■ Požadujeme: chuť endoskopovat a věnovat se gastroenterologii; absolvovaný interní

či chirurgický kmen výhodou. ■ Nabízíme: dobré finanční
ohodnocení; mimořádně dobře vybavené endoskopické pracoviště; možnost rychlého odborného rozvoje; práci na plný úvazek; zázemí perspektivní krajské plně akreditované nemocnice;
možnost získání specializace v oboru; zaměstnanecké benefity;
podporu vzdělávání a seberealizace; seriózní jednání; příjemný
vstřícný kolektiv. Naše pracoviště je jedním z největších svého
druhu v ČR a disponuje akreditací II. stupně v oboru gastroenterologie. To umožňuje našim lékařům rychle postupovat
vzdělávacím procesem a složit atestaci v oboru gastroenterologie. ■ Provádíme všechny dostupné endoskopické metody
současnosti včetně funkčních vyšetření. ■ Přijďte se k nám
podívat dřív než ostatní. ■ Bližší informace včetně mzdového
ohodnocení při osobním pohovoru. ■ Kontakt: Mgr. Daniel
Veselý, oddělení lidských zdrojů, Tel.: 321 756 616, E-mail:
daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

NEMOCNICE PRACHATICE, A.S.

ji do 16.3.2018 (včetně) na adresu: Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice.
■ Obálku označte: „NEOTVÍRAT- primář(ka) Gynekologicko-porodnické oddělení“. Potenciální zájemci jsou zváni
k nezávazné informační návštěvě. Kontakt: MUDr. František Stráský, tel.: 602 324 538, e-mail: strasky@nempt.cz

LÁZNĚ LIBVERDA, A.S.

LÉKAŘ/KA – VEDOUCÍ LÉKAŘ/KA

Společnost SPA RESORT LIBVERDA hledá do svého Léčebného úseku v lázních vysoce odbornou, pozitivní a empatickou osobnost na pozici LÉKAŘ/KA – VEDOUCÍ LÉKAŘ/
KA. ■ Co od Vás očekáváme? Atestace všeob. praktického
lékařství; atestace nebo specializace v rehabilitační a fyzikální
medicíně (FBLR); internista/ kardiolog; schopnost naslouchat
lidem, diagnostická a léčebná činnost; manažerské a organizační dovednosti; dobrá znalost práce s PC; znalost cizích jazyků
výhodou; ambice zvyšovat kvalitu a efektivitu léčby; inovace,
zlepšování léčebných výsledků; pozitivní prezentace SPA RESORTU LIBVERDA v odborné i laické veřejnosti. ■ Co Vám
nabízíme? Kariérní, odborný i vědecký růst; maximální podporu v oblasti rozvoje lázeňství ve SPA RESORTU LIBVERDA;
pracovní poměr na dobu neurčitou; možnost zkráceného úvazku

Zájemci se prosím
hlaste na
simova@cepha.cz
(+420 377 517 515)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Představenstvo Nemocnice Prachatice,a.s. vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení pozice: primář/primářka Gynekologicko-porodnického oddělení a pozice zástupce primáře stejného
oddělení. ■ Kvalifikační požadavky: specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie a porodnictví dle zákona č. 95/2004
Sb.; licence ČLK k výkonu funkce primáře v oboru; zdravotní
způsobilost a bezúhonnost; organizační a řídicí schopnosti<
znalost kódování DRG. ■ Přihláška musí obsahovat: strukturovaný životopis; veškeré doklady o vzdělání včetně licencí
ČLK (notářsky ověřené); platný výpis z rejstříku trestů (ne starší
než 3 měsíce). ■ Nabízíme: náborový příspěvek (při osobním
jednání); práci v příjemném kolektivu; možnost služebního
bytu; osobní mzdu + čtvrtletní odměny; příspěvek na důchodové
a životní připojištění; firemní školku. ■ Vlastnonejpozděručně podepsanou přihlášku zasílejte

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje hledá:

Lékaře se specializovanou způsobilostí
na funkční místo v oboru:

UROLOGIE
Lékaře se specializovanou způsobilosti
i v přípravě k jejímu získání v oborech:

DIABETOLOGIE / ENDOKRINOLOGIE /
PSYCHIATRIE / HEMATOLOGIE / INTERNA
NABÍZÍME
■   

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ■ REVIZNÍ LÉKAŘ

VoZP ČR přijme REVIZNÍ LÉKAŘE pro pobočky Praha, České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové,
Ústí nad Labem, Olomouc a Brno. Vhodné i pro důchodce se znalostí práce na PC.
Možno i na částečný úvazek nebo dohodu.
■ Nabízíme dobré mzdové podmínky. Nástup ihned nebo dle dohody.
■ Kontakt:MUDr.Vlastislav Kaplan, vkaplan@vozp.cz, tel. 284 021 239. Více na www.vozp.cz

nadstandardní finanční ohodnocení

■    zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, stravenky,

příspěvek na penzijní připojištění, firemní dětská skupina,
možnost přidělení městského bytu, další výhody dle
Kolektivní smlouvy)

V případě Vašeho zájmu nám zašlete Váš životopis:
Ing. Lucia Růžičková, vedoucí personálního odboru

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje,
tel.: 312 606 859 e-mail: lucia.ruzickova@nemocnicekladno.cz

WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
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nebo externí spolupráce; motivující finanční ohodnocení včetně
bonusového systému; jazykové vzdělávání; další benefity v rámci
hotelové skupiny; reprezentativní byt a služební vůz ihned k dispozici. ■ Kontakt: Soudilová Regina, tel.: 482 368 107, e-mail:
sekretariat@lazne-libverda.cz

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
J.A.REIMANA PREŠOV

PRIJMEME LEKÁRA

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov prijme do pracovného pomeru lekára so špecializáciou v odbore
kardiológia, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria,
pediatrická neurológia, pediatrická intenzívna medicína, ortopédia a oftalmológia. ■ Bližšie informácie budú poskytnuté na
adrese curilova@fnsppresov.sk.

CHIRURGIA, S.R.O.

PONUKA PRE CHIRURGA

Hľadáme lekára na plný alebo čiastočný úväzok so špecializáciou chirurgia do zabehnutej chirurgickej ambulancie v Štúrove,
okres Nové Zámky. ■ Kontakt: +421 905 715 768

Společnost CEPHA s.r.o. v Plzni, která se zabývá
prováděním klinických hodnocení, zejména
bioekvivalenčních studií generických léčiv, hledá

LÉKAŘE/KU
na pozici

Smluvní mzda
včetně benefitů na
základě osobního
jednání.

vedoucího klinického výzkumu/
vedoucího lékaře klinické jednotky.

Specializovaná způsobilost ve vnitřním
lékařství nebo druhá atestace z vnitřního
lékařství nebo atestace z klinické farmakologie
je podmínkou.

Skupina MEDICON přijme
do svých pražských poliklinik ve Vysočanech a na
Budějovické lékaře v odbornostech:

Praktické lékařství
Praktické lékařství pro děti a dorost
Přivítáme i Vaše všeobecné zdravotní sestry.
Minimální administrativa
Moderní vybavení ordinací
Možnost i částečných úvazků
V případě zájmu o jiné naše pracoviště nás,
prosím, neváhejte také kontaktovat.
Kontakt:
Mgr. Lucie Eliáš, DiS. | 777 200 685 | kariera@mediconas.cz

www.mediconas.cz
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SERVIS

Vzdělávací kurzy České lékařské komory
Oddělení vzdělávání ČLK

Lékařská 2, 150 30 Praha 5
tel. 234 760 711, 234 760 710
fax 257 220 618
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz
seminar@clkcr.cz
Přihlášky a bližší informace ke kurzům
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastníci 10 dnů před konáním kurzu.
Věnujte pozornost zasílaným informacím, neboť místo konání kurzu může
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Obvyklý začátek víkendových kurzů:
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:
viz informace na www.lkcr.cz
UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou
průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz
18/18 Resuscitace novorozence
Datum: čtvrtek 15. 3. 2018, 9.00–12.30 hod.
Místo: Praha 4, ÚPMD, Podolské nábřeží 157/4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 míst
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.
19/18 Urgentní medicína v praxi
Datum: 17. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
MUDr. Jitka Dissou
• Dětský urgentní příjem a systém péče o dětské pacienty.
• Nejčastější akutní stavy u dětí.
MUDr. Eva Smržová
• Ošetření závažného úrazu v praxi – co je zásadní.
• Letecká záchranná služba a její místo v systému péče o urgentní stavy.
MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
• Point-of-care ultrasonografie v prvním kontaktu.
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
• KPR trochu jinak – kdy ano, kdy ne a co si myslí odborníci.
• Vše je někdy jinak – kazuistiky z urgentního příjmu.
20/18 Schopnost efektivní komunikace pro lékaře a zdravotnický personál
Datum: 17. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Přednášející: Milena Steinmasslová
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Milena Steinmasslová se kromě herectví aktivně věnuje
lektorování herectví na VOŠ v Michli a rétorickým kurzům.
Klienti si cení především její profesionality, využitelnosti
dovedností v praxi a empatie, kterou vytváří přátelskou
atmosféru.
Sdělení, sdílení, autenticita, sebepodpora, sebereflexe, vytvoření atmosféry důvěry:

• základní komunikační dovednosti, rozhovor v praxi – technika dvojic,
• emoce v komunikaci – já a můj protějšek,
• sdělování špatných zpráv – pacient, rodina – praktický nácvik, zpětná vazba,
• otázky, reflexe, zpětná vazba, diskuse.
21/18 Seminář: Nedonošenec v péči PLDD – postupy pro
každodenní praxi
Datum: úterý 20. 3. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana Staníčková, ÚPMD, poradna pro rizikové novorozence
Kurz pro PLDD zaměřený na praktické aspekty a specifika péče
o novorozence původně nezralé a/nebo se závažnou perinatální
anamnézou. Náplní kurzu budou praktická doporučení pro
řešení nejčastějších problémů spojených s nedonošeností
především v prvních dvou letech života (anemie, osteopenie,
růstové křivky, PMV atd.).
60/18 Postgraduální akademie: Průjem
Datum: středa 21. 3. 2018, od 14.00 hod.
Místo: Praha 2-Vinohrady, Římská 20, HOW2BASE
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Karel Lukáš, CSc., IV. interní klinika
1. LF UK a VFN
54/18 Postgraduální akademie: Reprodukční medicína
Datum: čtvrtek 22. 3. 2018, od 14.00 hod.
Místo: Praha 3, Hotel Courtyard by Marriott, Lucemburská 46
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Jitka Řezáčová, ÚPMD, Praha 4-Podolí

22/18 Vrozené vývojové vady ruky
Datum: 24. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prim. MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou
Kurz je určen především dětským lékařům, porodníkům,
rehabilitačním lékařům, dětským chirurgům i všem dalším,
kteří se ve své denní praxi setkávají s pacienty s vadami ruky
a chtějí si rozšířit své znalosti v této oblasti. Bude zaměřen na
příčiny, klasifikaci, diagnostiku, současné možnosti terapie
a rehabilitace u těchto stavů.
43/18 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambulantního specialisty
Datum: 24. 3. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., RDG oddělení,
Nemocnice Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je zaměřen na problematiku MRI vyšetření v každodenní praxi.
Bude se zabývat jak možnostmi a technikami MRI vyšetření,
jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření, tak bude především
zaměřen na nejrůznější patologické stavy, kde je MRI přínosem
v diagnostickém postupu.
56/18 Pedooftalmologie
Datum: 24. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Krásný
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o dětskou problematiku v očním lékařství a bude zaměřen především na doporučené
postupy a diferenciální diagnostiku. Doplňuje a aktualizuje

Inzerce

Ordinace praktika
s mašličkou

Hledáme praktika do naší
krásné nové ordinace v Hradci Králové!
Velká míra nezávislosti, malá míra starostí!
Jste praktik a přemýšlíte o vlastní ordinaci? Trochu se ale obáváte starostí, které jsou s tím spojené? EUC připravuje
v Hradci Králové úplně novou ordinaci, do které hledá praktického lékaře na HPP. Ordinaci vybavíme podle vašich potřeb
a necháme vám velkou míru lékařské svobody. Žádné starosti s IT, administrativou, pojištovnami, SÚKL, hygienou
či náborem pacientů. Získáte prostor na skutečnou lékařskou práci a finanční jistotu slušné měsíční odměny.
Zní vám to dobře? Ozvěte se, i když nejste z Hradce. Máme ordinace i v jiných městech.

Kontakt
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57/18 Postgraduální akademie: Očkování dospělých
Datum: středa 28. 3. 2018, od 14.00 hod.
Místo: Praha 2-Vinohrady, Římská 20, HOW2BASE,
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
23/18 Cervikobrachiální a cervikokraniální syndrom
z funkčního aspektu
Datum: 7. 4. 2018
Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
ZMĚNA!
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Kurz bude zaměřen na cervikobrachiální a cervikokraniální
syndrom z funkčního aspektu, tj. z hlediska diagnostiky porušené funkce a svalových zřetězení. Budou prezentovány funkční
terapeutické přístupy, které si pacient může provádět sám.
24/18 Dětská nefrologie
Datum: 7. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: MUDr. Jakub Zieg, Pediatrická klinika
FN Motol
MUDr. Jakub Zieg
• Infekce močových cest u dětí.
MUDr. Pavel Dvořák
• Enuréza.
MUDr. Šárka Doležalová
• Glomerulonefritidy v dětském věku.
MUDr. Alexander Kolský
• Hypertenze.
61/18 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 7. 4. 2018
Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektor: prof. Jan Přeučil
25/18 Základy klinické parazitologie
Datum: 14. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních
nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra infekčních
nemocí IPVZ; RNDr. Lenka Richterová, Oddělení klinické
mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce
Absolvent kurzu bude seznámen s výskytem, klinickými projevy, diagnostikou a léčbou nejvýznamnějších parazitárních
infekcí. Diskutována bude nejen problematika častých autochtonních parazitóz, ale i méně frekventních či importovaných
parazitárních infekcí a deluzivních parazitóz.
52/18 Obezita a její komplikace v dospělém a dětském
věku
Datum: 14. 4. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
• Obezita a kardiovaskulární komplikace.
Prim. MUDr. Zlatko Marinov
• Obezita v dětském věku.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Obezita u chorob ledvin a možnosti léčby.
26/18 Aktuality z posudkové medicíny sociálního zabezpečení
Datum: 21. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá

32

Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., přednostka
Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty
UK v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení lékařské posudkové služby okresní správy sociálního
zabezpečení, přednáší posudkové lékařství v Ústavu sociálního
a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkověmedicínskými kritérii posuzování zdravotního stavu v nemocenském
a důchodovém pojištění a v nepojistných systémech sociálního
zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku). Posluchači získají aktuální poznatky o součinnosti lékařské
posudkové služby a ošetřujících lékařů. Kurz je obohacen o živé
kazuistické případy.
42/18 Spolupráce pediatra s dětským chirurgem
Datum: 21. 4. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Odborný garant: MUDr. Blanka Kocmichová, Klinika dětské
chirurgie FN Motol
Základní problematika dětské chirurgie, současné trendy v dětské chirurgii na základě zkušeností z praxe FNM. Problematika
kýl, hydrokél, torzí varlete, pupečních kýl, fimózy, problematika
novorozenců, bolestí břicha, úrazy, problematika hojení ran,
pooperační péče, péče o jizvy, moluska, bradavice, zarůstající
nehty, pitný režim, dieta při chirurgických onemocněních,
zajímavé kazuistiky.
37/18 Méně běžné komplikace infekčních onemocnění
v pediatrii
Datum: středa 25. 4. 2018 od 16.30 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
27/18 Vadné držení těla u dětí
Datum: 12. 5. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., Rehabilitační klinika LF UK Hradec Králové
Lektorkou kurzu je doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., odbornice v oboru rehabilitace a fyzikální medicína a školitelka
kurzů myoskeletální medicíny.
• Symetrický a asymetrický vývoj dítěte.
• Příklady z vývojové kineziologie.
• Posuzování skolióz z rehabilitačního přístupu.
• Vertebrogenní potíže u dětí, diagnostika poruchy funkce
hybné soustavy a možnosti terapie.
(Doporučujeme vzít s sebou vlastní karimatku.)

Důraz bude kladen na maximální využití v klinické praxi. Po
teoretické části bude následovat praktická část na novorozeneckém oddělení ve skupinkách po 3–4 účastnících s instruktorem.
Instruktory jsou neonatologové s mnohaletými zkušenostmi
v novorozenecké echokardiografii a dětský kardiolog. Kurz je
určen pro neonatology, pediatry a radiology.
29/18 Antibiotická terapie v primární péči
Datum: 19. 5. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra infekčních nemocí IPVZ
Opakování úspěšného kurzu zaměřeného na racionální antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infekcí v dětském
i dospělém věku. Absolvent kurzu se dále seznámí s přehledem
nejčastěji užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi
a problematikou antibiotické rezistence.

Pplk. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M
• Bolest.
MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
• Páteř.
Kpt. MUDr. Martin Májovský, Ph.D.
• Neurotrauma.
MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.
• Periferní nervy.
36/18 Kurz z dětské infektologie
Datum: středa 2. 6. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
• Méně běžné komplikace infekčních onemocnění v pediatrii.
• Infekce plodu a novorozence.
• Praktické postupy v ordinaci PLDD.

30/18 Kurz z dětské oftalmologie pro oftalmology
Datum: 19. 5. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz je určen výhradně oftalmologům.

51/18 Odpolední seminář pro pediatry
Datum: středa 6. 6. 2018 od 16.30 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D., Infekční klinika FN Bulovka
• Infekce plodu a novorozence.
• Praktické postupy v ordinaci PLDD.

41/18 Současné možnosti neurochirurgie
Datum: 26. 5. 2018
Místo: Praha 6, Ústřední vojenská nemocnice, pavilon CH1,
výtahy A, 1. patro
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
• Úvod a obecné poznámky.
Doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
• Meningeomy.
MUDr. Filip Kramář, Ph.D.
• Gliomy.
Doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
• Adenomy hypofýzy.

39/18 Halux valgus – náprava
Datum: 16. 6. 2018
Místo: Praha 5, IQ pohybové centrum, Nádražní 56
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Mgr. Daniel Müller
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Vbočený palec je v současnosti častým problémem, málokdo
ale toto bolestivé dysfunkční onemocnění léčí. Existuje přitom
řada různých možností – invazivní či neinvazivní, komerční či
nekomerční řešení, jak estetické, tak i funkční. Na teoreticko-praktickém semináři se budete moci seznámit se základními
možnostmi pohybové nožní gymnastiky, která řeší nejen estetickou podobu vbočeného palce, ale i funkční stránku pohyblivosti nohy a celého pohybového aparátu. Vbočený palec v mládí
znamená pro pokročilejší věk problém s pohyblivostí těla.

49/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně
praktického nácviku)
Datum: pondělí 14. 5. 2018, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
50/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně
praktického nácviku)
Datum: úterý 15. 5. 2018, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
28/18 Dvoudenní kurz ultrazvukového vyšetření srdce
v neonatologii
Datum: 17.–18. 5. 2018
čtvrtek 17. 5. 2018, 13.00–18.30 hod.
pátek 18. 5. 2018, 9.00–15.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 12 hodin
Počet kreditů: 12
Poplatek: 1500 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Širc, ÚPMD Praha 4-Podolí
Instruktoři:
MUDr. Jan Širc, ÚPMD, Praha; MUDr. Jan Miletín, Irsko;
MUDr. Jana Šemberová Ph.D., Irsko; MUDr. Viktor Tomek,
Kardiocentrum FN Motol

Inzerce ▲

příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství. Zároveň splňuje
podmínku pro zájemce ze styčných oborů. K dispozici budou
schémata léčby k jednotlivým okruhům, která budou ke stažení
na USB v době kurzu.
• Léčba očních zánětů v dětství
• Dětské uveitidy
• Systémové choroby včetně alergie a oko
• Dětská oční onkologie
• Součástí kurzu bude pro zúčastněné možnost stáhnout
tyto okruhy z úložiště.
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SERVIS

Inzerce

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

Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího
měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Do NZZ v Praze 5, 9 přijmeme lékaře ortopeda a chirurga
do ambulance na částečný či plný úvazek. Výborné platové
podmínky, pracovní dobu přizpůsobíme dle vaší potřeby,
příjemný kolektiv, 5–6 týdnů dovolené a další benefity. Kontakt: 777 247 336
Přijmeme praktického lékaře pro děti a dorost (i v přípravě) do ordinace Doksy u Máchova jezera. Nabízíme velmi
zajímavé mzdové podmínky, 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akreditovaná pracoviště, zaměst.
benefity. Kontakt: 733 679 555
Všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality Praha, Jihlava,
Louny, Moravská Třebová, Most, Tachov, Veselí nad Moravou.
Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akreditovaná
pracoviště, zaměst. benefity. Kontakt: 733 679 555
Praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro lokality: Praha,
Brno, Hustopeče, Meziměstí, Most, Ostrava, Pelhřimov. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené,
5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akreditovaná pracoviště, zaměst. benefity. Kontakt: 733 679 555
Do dobře zavedené privátní interní kardiologicky profilované ambulance v Praze hledám internistu na zkrácený
pracovní úvazek v rozsahu 2–3 dny týdně. Nabízím nadstandardní finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu,
vzájemnou dlouhodobou spolupráci v přátelském prostředí. Požaduji ukončený interní kmen nebo specializovanou
způsobilost v oboru interní lékařství. Kontakt: 602 694 972,
reznicekvit@seznam.cz
Psychiatrická ambulance v Praze 8 přijme psychiatra. Délka
úvazku na dohodě od 0,2. Možnost částečně i psychoterapeutické práce na pojišťovnu. Kontakt: psychiatrie.sla@
gmail.com
Hledáme do našeho týmu v Kroměříži praktického lékaře
nebo lékaře se zájmem o tuto specializaci. Nabízíme: zajímavé
mzdové ohodnocení, flexibilní ordinační dobu, práci v týmu
a sdílení zkušeností s kolegy, podporu při vzdělávání a školení,
zajistíme přípravu k atestaci praktického lékaře, plný i zkrácený úvazek, bydlení. V případě zájmu volejte 604 725 796
Přijmeme do oční ordinace 20 km od Prahy lékaře. Nadstandardní vybavení včetně OCT. Kontakt: 602 357 210
Nabízím dlouhodobý zástup na 1–2 dny v týdnu v psychiatrické ambulanci v těsné blízkosti Brna. Další rozšíření
spolupráce, ev. prodej praxe perspektivně možný. Kontakt:
604 528 548
Pro naši soukromou ordinaci v centru Prahy provozovanou lékaři, a nikoli spekulanty ve zdravotnictví hledáme
pedopsychiatra(čku) s licencí. Budoucí převzetí úvazku se
všemi pojišťovnami možné. V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. 604 220 920
Pro spolupráci v domově pro seniory v Brně hledám lékaře/
ku na 4–8 hodin týdně, odměna 500 Kč čistého/hod. Vhodné
i pro jiné obory (ARO, interna, VPL apod.). Odborný dohled
zajistím. Kontakt: eliska.hajkova@vseobecnylekar.cz,
724 792 270
Do moderně vybavené ordinace VPL v Dolním Bukovsku
(mezi Č. Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí) provozované
rodinnou společností hledáme lékaře/ku. Možné i pro jiné
obory (ARO, interna, VPL apod.). V případě lékaře/ky bez
atestace zajistíme odborný dohled. Nabízíme 5 týdnů dovolené, příjemné prostředí, tým zkušených sester, podpůrný tým
pro administrativu, podporu dalšího vzdělávání na akreditovaném pracovišti apod. Odměna od 50 tis. Kč čistého/30 ord.
hodin (pro lékaře/ky s atestací 60 tis. Kč čistého). Kontakt:
eliska.hajkova@vseobecnylekar.cz, 724 792 270
Do zavedené praxe PL pro dospělé v Uh. Hradišti hledáme
lékaře či lékařku do pracovního poměru na 3–5 dnů v týdnu
s možností odkupu praxe. Smlouvy se všemi ZP. Zkušená
sestra. Kontakt: 775 955 057 nebo mikoskova@gmail.com
Hledáme praktického lékaře pro dospělé do zaměstnaneckého poměru do ordinace NZZ Nuselské polikliniky
v Praze 4-Nusle. Rodinné prostředí, osobní přístup a benefity. V budoucnu možný převod praxe. Kontakt: noasova@
jmthealth.cz, 602 334 357
Akreditované pracoviště DPS „Ondřejov“ s. r. o., Praha 4-Hodkovičky, hledá do svého týmu psychiatra pro komplexní
léčbu našich pacientů. Podmínky: atestace v oboru nebo
ukončený základní kmen před atestací, psychoterapeutické
vzdělání výhodou. Nabízíme: práci v týmu, nadstandardní finanční podmínky dle dohody, příspěvky na supervizi
a vzdělávání, flexibilní pracovní dobu, příjemné pracovní
prostředí. Nástup možný ihned. Délka úvazku dle dohody.
V případě zájmu pište na e-mail. adresu: zuzana.piskacova@ondrejov.cz
Naše síť očních ordinací hledá očního lékaře pro Prahu 5.
Máme jeden z nejlepších kolektivů, plné kartotéky pacientů,
příjemné prostředí, k ruce zkušenou zdravotní sestru a plně
vybavenou ordinaci. Požadujeme nejlépe atestovaného lékaře
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a nástup co nejdříve. Nabízíme zaměstnání na HPP nebo IČO.
Info na tel. 773 700 159, David Miler
Pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost v Praze 10-Hostivaři hledáme lékaře/ku s atestací nebo v předatestační přípravě. Nabízíme nadstandardní mzdu, služební automobil, denní provoz, bez služeb, bez sobot a nedělí,
moderní pracovní prostředí, podporu vzdělávání. Kontakt:
mz-as@seznam.cz, 731 672 211
Moje ambulance vede ordinace praktických lékařů pro
dospělé v celé ČR. Hledáme praktické lékaře s praxí, ale
i mladé lékaře se zájmem získat specializaci v oboru VPL.
Nadstandardní mzdové ohodnocení, plný i zkrácený úvazek,
služební automobil, 25 dnů dovolené, telefon, denní provoz,
bez služeb, bez víkendů, moderní pracovní prostředí, podpora
vzdělávání. Požadujeme lékaře s atestací nebo v předatestační
přípravě, trestní bezúhonnost. Aktuálně hledáme lékaře pro
Pardubice, České Budějovice, Mladou Boleslav, Brno, Liberec,
Ostravu, Frýdek-Místek. Více na www.mojeambulance.cz,
slavomir.kotas@mojeambulance.cz, tel. 608 719 329
Pozice: lékař posuzující zdravotní způsobilost dárců lidských
tkání v tkáňovém zařízení. Kvalifikační předpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecného
lékařství, nutná znalost anglického jazyka slovem i písmem,
vhodné také pro lékaře s laboratorní praxí (např. patologie
atd.), není však podmínkou, optimální výše úvazku 1,0 (po
dohodě lze i na částečný pracovní úvazek). Kontakt: profesní
CV a motivační dopisy zasílejte na luisa.drobna@natic.cz
Městská poliklinika Praha přijme gynekologa/gynekoložku
s atestací. Nástup dle dohody. Nabízíme zavedenou a moderně
vybavenou ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, zaměstnanecké stravování a další
benefity. Své CV zasílejte na t.darasova@prahamp.cz.
Kontakt: Mgr. Darášová, 222 924 214
Lékaře VPL do nové ordinace v moderním a nadstandard.
Alzheimercentru, Praha-východ. Pro klienty i okolní obce.
Spolupráce dle individuálních možností lékaře. Vhodné
i pro lékaře v penzi. Doprava do zařízení zajištěna. Info:
601 304 484
Hledáme praktického lékaře s atestací do ordinace v centru Trutnova. Nadstandardní platové podmínky, možnost
dočasného ubytování. Nástup ihned. Kontakt: 603 479 914
Přijmeme psychiatra na částečný úvazek na psychosomatické pracoviště v Praze 5-Jinonicích. Vstřícný kolektiv, přímá
komunikace s praktickými lékaři, psychiatrická i psychoterapeutická klientela. Kontakt 735 758 837
Nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy přijme lékaře s dobrou znalostí anglického jazyka na částečný úvazek.
Vhodné i pro lékařky na MD nebo lékaře v důchodovém
věku. V případě zájmu nás kontaktujte na hcp@volny.cz
nebo 603 433 833
Soukromá oční ambulance Varnsdorf a Nový Bor přijme očního lékaře. Flexibilní pracovní doba. Vhodné i pro důchodce
nebo lékařky na MD. Kontakt: ocni.novybor@seznam.cz
Lékař v Praze 6 přijme alergologa na plný i částečný úvazek
(vhodné i pro lékaře v důchodovém věku). Neobvyklý plat,
za solidní práci komplexní péče – detaily osobně. Kontakt:
602 275 113, rakosnik@uvn.cz
Dermatologické, laserové a estetické centrum v Klatovech
přijme lékaře/ky. Nabízíme špičkové vybavení, spektrum
všech výkonů, možnost školení, profesního růstu. Jsme akreditované vzdělávací pracoviště v oboru dermatovenerologie.
Kontakt: 737 441 365
Do ordinace VPL v Rajhradě přijmu na zástup, ev. částečný úvazek atestovaného praktického lékaře či v přípravě na atestaci (s výhodou i důchodce či na MD). Kontakt:
josef.stork@volny.cz, 721 376 042
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů vč. estetiky. Výborné
fin. ohodnocení. Možno i před atestací. Jsme akreditované
vzdělávací pracoviště v oboru dermatovenerologie. Ubytování
zajistím. Kontakt: 737 441 365
Přijmeme praktické lékaře i PLS: Praha, Olomouc,
Ostrava a ORL lékaře: Praha. Nabídka: plný i částečný
úvazek; zastupování. Vyjdeme vstříc s ordinačními hodinami i financemi. Kontakt: Mgr. Rathouská, 731 676 400,
jobs@teamprevent.cz
Soukromá společnost Kagan Medicine, s. r. o., hledá lékaře/
lékařku na částečný nebo plný úvazek pro ordinaci praktického lékaře pro dospělé ve městě Kelč, v blízkosti
(10–15 km) měst Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě,
Bystřice pod Hostýnem. Požadujeme: specializační způsobilost v oboru praktický lékař (praxe vítána), specializační
způsobilost v jiném lékařském oboru s nutností získat atestaci v oboru praktický lékař, aktivní zájem o obor, flexibilitu,
loajalitu ke kolegům a zaměstnavateli. Nabízíme: zaměstnání v soukromém zařízení, odpovídající platební podmínky,
zaměstnanecké benefity, možný příspěvek na dopravu, na
bydlení, nástup možný na základě osobní dohody. Kontakt:
Ambulancepraktika@seznam.cz, 603 704 388
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře se
spec. způsobilostí v oboru alergologie a kl. imunologie či
s ukončeným základním kmenem v oboru interní lékařství
či pediatrie se záměrem profilovat se v oblasti reprodukční
imunologie. Nabízíme zázemí stabilní spol. s tradicí, 6 týdnů
dovolené, zam. benefity, zajištění ubytování v Praze. Kontakt:
personalni@upmd.eu, 296 511 240
Do privátní psychiatrické ambulance v Brně hledáme pro
dlouhodobou spolupráci atestovaného lékaře/ku psychiatra
na částečný úvazek nebo VPP min. 2 dny v týdnu. Kontakt:
799 500 538, info@medipa.cz
Hledáme ORL lékaře(řku) i před atestací do soukromé ambulance, pracoviště Třinec na 0,2–1,0 úvazek. Životopis posílejte
na: orlmedspol@seznam.cz, www.orlmed.cz
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Do ordinace praktického lékaře pro dospělé přijmu lékaře
s atestací či v předatestační přípravě. Předpokládaný úvazek
3 dny v týdnu (ST, ČT, PÁ, ev. jinak dle dohody), nástup březen
2018, ordinace Praha 7. Kontakt: 737 370 727, ordinacepl@
gmail.com
Kardiologická ambulance Kardiomed, s. r. o., přijme kardiologa, nejlépe na plný pracovní úvazek. Nabízíme velmi dobré
pracovní podmínky v dlouhodobě stabilizované ordinaci,
vstřícné jednání. Kontakt: kardiomed@volny.cz
Přijmu lékaře do chirurgické ambulance na 0,5 úvazku (2–3
dny v týdnu) v Praze 10. Vhodné i pro lékaře v důchodovém
věku. Kontakt: 724 119 713
Hledám na dlouhodobý zástup VPL na 2 dny v týdnu, možno
i důchodce, v budoucnu odprodej ordinace. Ordinace 5 min
od metra Praha 9. Kontakt: 604 945 966
Soukromá oční ordinace v Praze 9, Poliklinika Prosek,
přijme do zaměstnaneckého poměru kolegu/kolegyni.
Dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity. Přátelské prostředí, moderně vybavená ordinace. Kontakt:
ocni.prosek@seznam.cz
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hledáme kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spektrum
výkonů oboru včetně estetické a korektivní dermatologie.
Smlouvy s pojišťovnami máme zajištěny. Dobré finanční ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615,
synovcova@ambicare.eu
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestovaného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový
přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolposkopie). Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku.
Požadujeme profesionální přístup. Kontakt: 601 360 615,
gyn.ordinace@email.cz
Přijmeme praktického lékaře/ku na plný nebo i zkrácený úvazek do ordinace ve Valašské Bystřici nebo Hustopečích nad Bečvou. Moderně vybavené ordinace. Možnost
vzájemného zástupu mezi ordinacemi. Benefity. Kontakt:
ordinace.hustopece@seznam.cz
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé,
i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat 600 Kč
za hodinu plus cestovné, pokud by nebydlel v Liberci, kde
se nachází naše poliklinika. Kontakt: info@medling.cz
Přijmeme kožního lékaře dermatologa do výborně zavedené
ordinace v Praze 2 na částečný úvazek. Výkony běžné ambulance i korektivní a estetické dermatologie. Požadujeme:
pozitivní přístup a vstřícnost k pacientům, schopnost práce na
PC. Nabízíme: velmi dobré fin. ohodnocení, procenta z nadst.
výkonů, příjemné prostředí a dlouhodobou spolupráci. Nástup dle domluvy. Kontakt: info@avecutis.cz
Nabízím zaměstnání mladému pediatrovi či pediatričce po mateřské v krásném prostředí soukromé ambulance
v Kunštátě na Moravě. Navíc zaškolení v celostní medicíně –
akupunktura apod. Kontakt: MUDr. Petr Lukeš, petr.lukes@
email.cz, petrlukes.cz
Nemocnice Na Homolce přijme lékaře pro PET/CT diagnostiku s interním nebo radiologickým kmenem na
odd. nukleární medicíny a PET. Úvazek 1,0 i nižší, možnost individuální pracovní doby. Profesní CV zasílejte na
volna.mista@homolka.cz
Do ordinace www.childfriendly.cz v Praze 2 na Vinohradech
hledáme dětského lékaře i zdravotní sestru na kratší pracovní úvazek. Pište na adresu informace@childfriendly.cz
Nem. následné a rehabilitační péče v Praze 6 hledá vedoucího lékaře oddělení. Požadujeme specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních
kmenů: chirurgický, interní, všeobecné praktické lékařství,
neurologický, praxi delší než 8 let a splněné podmínky celoživotního vzdělávání (závazné stanovisko ČLK č. 1/2011).
Nástup možný ihned. Nabízíme výhodné smluvní mzdové
podmínky mimo tabulku tarifů (až 80 000 hrubého bez služeb
a příplatků), 5 týdnů dovolené. Životopis zašlete na zdenek.
moravek@nemocnice-bubenec.cz, tel. 777 253 940
Pracoviště plastické chirurgie Praha 11-Háje přijme
atestovanou instrumentářku nebo sestru ARIP na částečný úvazek. Bydliště Praha 11 výhodou. Nástup dle dohody.
Kontakt: 602 303 877
Do zavedené psychiatrické ambulance v Pardubicích hledáme lékaře na 2 dny v týdnu. Pozdější přenechání ambulance
možné. V případě zájmu, prosím, volejte 739 681 648
Přijmeme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru
dětská psychiatrie do soukromé ordinace ve Frýdku-Místku. Úvazek dle dohody, možnost odkupu praxe do dvou let.
Korektní jednání. Kontakt: psa.bilkova@seznam.cz
Hledám lékaře s atestací z kardiologie na částečný úvazek
do kardiologické ambulance v Brně (úvazek 0,4 – 40 000 Kč
hrubého, možná i jiná domluva). Kontakt: linechvatal@
volny.cz, 723 499 233
Do rodinné ordinace VPL v Dolním Bukovsku (okr. Č. Budějovice) hledám lékaře/ku. Možné i pro jiné obory (ARO, interna,
VPL apod.), odborný dohled zajistím. Moderně vybavená
ordinace, minimum administrativy. Odměna od 50 tis. Kč
čistého/30 ord. hodin, zkrácený úvazek možný. Kontakt:
praktik.jih@gmail.com, 724 792 270
Městská poliklinika Praha vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího lékaře protialkoholní záchytné stanice.
Požadujeme atestaci z klinického oboru. Nabízíme práci na
plný či částečný úvazek v nepřetržitém 12hodinovém provozu, nástup dle dohody, přátelský kolektiv, zajímavé finanční
ohodnocení, příspěvek na stravování, možnost využití služebního bytu, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své
CV zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.cz. Kontakt:
Mgr. Táňa Darášová, 222 924 214
Městská poliklinika Praha přijme lékaře/ku s atestací z oboru

radiologie na plný či částečný úvazek s nástupem dle dohody.
Nabízíme práci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek
na vzdělávání a další benefity. Své CV zasílejte na e-mail:
t.darasova@prahamp.cz. Kontakt: Mgr. Táňa Darášová,
222 924 214
Léčebna pro dlouhodobě nemocné hledá lékaře na ranní směnu. Základní mzda až 65 000 Kč. Vánoční odměny až
30 000 Kč, měsíční odměny 4000 Kč a další benefity. Kontakt:
731 656 208, maskova@dop-hc.cz
Nestátní zdravotnické zařízení hledá atestovaného lékaře
ortopeda. Nabízíme dobré platové ohodnocení. K dispozici ambulantní operační sál. Nástup možný ihned. Lokalita:
Praha 10. Kontakt: 603 156 238
Zavedená oční ordinace v Praze 3 hledá lékaře na 1 den v týdnu.
Kontakt: 603 432 630
Pro ambulantní rehabilitační zařízení v Bavorsku hledáme
lékaře/lékařku na plný nebo částečný úvazek. Požadujeme
atestaci v oboru ortopedie, rehabilitační a fyzikální medicíny,
znalost němčiny. Kontakt: dr.merkl@me.com
Kardiologie na Bulovce, s. r. o., akreditované pracoviště
MZ ČR v odbornosti kardiologie, přijme: lékaře/lékařku s absolvovaným základním kmenem se zájmem o specializaci
v kardiologii, lékaře/lékařku před ukončením základního
kmene se zájmem o specializaci v kardiologii. Informace na
tel. 284 840 485, www.kardiologie-sro.cz
NZZ přijme do své zavedené ordinace na poliklinice v Praze 10
kolegu/kolegyni revmatologa. Nabízíme férovou spolupráci,
konkurenční mzdu, HPP/VPP, příjemné prostředí a kolektiv, podporu a zázemí stabilního zařízení. Info: 601 304 484;
hr@clinterap.cz
Do zavedeného NZZ v Praze hledáme kolegu/kolegyni psychiatra, HPP/VPP. Nabízíme Vám férovou spolupráci, konkurenční mzdu, flex. pracovní dobu, příjemné prostředí a kolektiv,
podporu a zázemí stabilního zařízení. Více info: 601 304 484
Do privátní psychiatrické ambulance přijmu lékaře psychiatra
na 8 hodin týdně, volná pracovní doba (dle domluvy). Bližší
informace e-mailem: VavrincovaS@seznam.cz
Do ordinace VPL v Českém Krumlově přijmeme lékaře, vhodné i pro lékaře jiných oborů (int. kmen výhodou). Ordinace na
poliklinice, zkušená sestra, výborné pracovní a osobní podmínky, zkrácený úvazek možný. Kontakt: brudnova@centrum.
cz, 604 144 412
Karlovarská krajská nemocnice, a. s., hledá lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie s předpokladem funkčního místa. Požadujeme lékaře s licencí F001,
F002, licence F003, F006 výhodou. Nabízíme plný i částečný úvazek, akreditované pracoviště, náborový příspěvek
150 000 Kč, příspěvek na bydlení, celoživotní vzdělávání. Nástup možný ihned. Kontakt: Mgr. Jana Jirsová, 734 360 278,
jana.jirsova@kkn.cz
Přijmeme praktického lékaře na plný i částečný úvazek do
zavedené ambulance v Praze 6. Atestace není podmínkou.
Kontakt: Matějčková, 736 623 797
Sanatorium Edel, s. r. o., Dětská léčebna respiračních nemocí se speleoterapií, Zlaté Hory, přijme atestovaného lékaře.
Smluvní plat, 5 týdnů dovolené, vánoční výluka provozu, ubytování. Práce je poklidná, v přátelském prostředí, je vhodná
pro aktivního důchodce, případně manželský pár. Kontakt:
602 206 169, alexandra.plevacova@speleoterapie.cz
Hledám oftalmologa na částečný úvazek do ordinace v Praze.
Kontakt: 606 370 530
NZZ, Praha 9 hledá psychiatra na 1–2 dny v týdnu. Dobré
platové podmínky, dlouhodobá spolupráce vítaná. Výhodou
psychoterapeutický výcvik. Kontakt: info@lecbaduse.cz
Zaměstnám atestovaného praktického lékaře na zkrácený
úvazek 1–2 dny v týdnu v Praze 10, s možností v horizontu
3 let odkoupení ordinace. Nástup dle dohody. Kontakt:
chalo@volny.cz
Hledám fyzioterapeuta na pracoviště v Praze 4, zaměření na
respirační fyzioterapii. Zájemci se mohou ozvat na zuzana.
lapkova@gmail.com nebo 737 208 263
Hledám lékaře do ordinace PL v Kroměříži, možno částečný
úvazek. Atestace vítaná, není podmínkou, RM ev. zajistím.
Bydlení zajistím. Výhodné platové podmínky, lidský přístup.
Kontakt: 774 606 655
Hledám zdravotní sestru do alergologické a pneumologické
ambulance v Praze 4. Výborné ohodnocení, příjemný kolektiv.
Kontakt: zuzana.lapkova@gmail.com nebo 737 208 263
Společnost Mediekos Ambulance hledá pro pracoviště
v Ostravě lékaře s atestací II. stupně z interního lékařství
nebo s nadstavbovou atestací z klinické osteologie. Jednosměnný provoz bez víkendových služeb, možnost sníženého
úvazku. Pro více informací prosím volejte: 608 300 242 nebo
e-mail: pnovosad@dmdas.cz
Nabízíme místo praktického lékaře ve fungující MVZ ve
Münchbergu, Bavorsko. Kontakt: dr.petra.rumpf@t-online.de
Ordinace PL pro dospělé hledá lékaře na rok 2018, 2 dny
v týdnu (zástup za MD). Kontakt: praktikcerhovice@seznam.cz, 311 577 557
Psychiatrické NZZ v Jihlavě přijme kolegyni/kolegu na HPP či DPP. Nástup dle domluvy. Vhodné i pro
lékařky na RD/v důchodu. Nabízíme dlouhodobou perspektivu, motivující ohodnocení a férové jednání. Info na:
773 647 822 a psychiatrie.jihlava@seznam.cz
Do NZZ v centru Prahy hledáme dětského psychiatra/
dětského neurologa/psychiatra/PLDD na DPP/DPČ, ale
i HPP. Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní
pracovní dobu a příjemné prostředí. Kontakt: 605 809 745,
inep.medical@gmail.com
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Radiodiagnostika na Dlouhém Lánu s. r. o., Praha 6, přijme
lékaře radiologa s atestací. Jedná se pouze o popis skiagrafických snímků. Pracovní doba je po–pá. Po dohodě a osobním
pohovoru lze také na částečný úvazek. Nástup od února 2018.
Fixní mzda (13. plat), 5 týdnů dovolené, stravenky. Kontakt:
251 097 225, 725 790 308
Pro Kardiocentrum ve Windhoeku (Namibie) hledáme anesteziologa se specializací na kardiochirurgii a intervenčního
kardiologa. Nabízíme 2letý kontrakt s možností prodloužení
kontraktu dle vzájemné dohody. Další informace na: simon.
beshir@gmail.com
Městská poliklinika Praha přijme lékaře/ku s atestací na plný
či částečný úvazek s nástupem dle dohody na protialkoholní
záchytnou stanici v Praze. Nabízíme práci v nepřetržitém
12hodinovém provozu, přátelský kolektiv, zajímavé finanční
ohodnocení, příspěvek na stravování, možnost využití služebního bytu, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své
CV zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.cz. Kontakt:
Mgr. Táňa Darášová, 222 924 214
Ambulantes Rehazentrum in Bayern sucht in Voll- oder Teilzeit zur Leitung oder Verstärkung seines Teams Arzt/Ärztin
für Orthopädie/Chirurgie mit Qualifikation in Rehabilitationswesen und/oder Sozialmedizin. Ein eingespieltes Team
und eine umfassende Infrastruktur unterstützen Sie dabei in
vollem Umfang. Kontakt: dr.merkl@me.com
Do alergologické ambulance v Praze přijmeme lékaře/ku na
plný nebo částečný úvazek, atestace z alergologie a klinické
imunologie výhodou. Nástup dle dohody. Zajímavé finanční ohodnocení. V případě zájmu zasílejte své životopisy na
info@immunia.org
Oční ordinace Okomedica, s. r. o., s ordinací v Praze 10 a v Jesenici u Prahy přijme do týmu oftalmologa do pracovního
poměru na dobu neurčitou (úvazek až 1,0) nebo na DPP/DPČ.
Nabízíme práci v zavedených ordinacích s nadstandardní
výbavou, přátelský kolektiv, dobré platové ohodnocení, vč.
výkonných odměn (40–80 tis. Kč) a zaměstnanecké benefity
(např. stravenky, důch. pojištění). Nástup možný ihned nebo dle
dohody. Své CV zasílejte na e-mail: okomedica@seznam.cz,
pro další informace nás kontaktujte na telefonu 603 397 425

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Atestovaná internistka, t. č. na MD, hledá práci na dohodu
1–2× týdně či zástup v Bruntále a okolí. Kontakt: 722 747 110
VPL s I. a II. atestací v oboru, praxe v urgentní medicíně,
praxe s nadstandardní klientelou. Licence odborný garant
v oboru, primář a vedoucí lékař. Kontakt: MUDr. J. Zuna,
731 115 114, jiri.zuna@seznam.cz
Atestovaný VPL s téměř 7letou praxí nabízí zástup v ordinaci VPL středa a čtvrtek odpoledne. Rozsah dle dohody.
Nabídky formou SMS na tel. 776 623 164
Praktický lékař s I. a II. atestací v oboru hledá pracovní
zařazení v Praze. Kontakt: 731 115 114
Onkoložka 30 let praxe hledá zaměstnání v oboru. Kontakt:
608 247 562
Poptávám zaměstnání v ambulantním zařízení. Mám dvě
atestace z interny a kardiologie. Jen Praha v dosahu MHD.
Kontakt: 777 869 970

ORDINACE, PRAXE

Nabízím zavedenou praxi PL pro dospělé 20 km severně od
Prahy, vedenou formou s. r. o., 1850 registrovaných pacientů,
smlouvy se 6 ZP, EKG, INR, CRP, holter TK, Medicus Komfort.
Kontakt: 607 600 409
Prodám praxi VPL v Brně v centru vedenou formou SRO, 922
reg. pacientů. Prodejní cena 950 000 Kč. Pro další informace
volejte 602 728 801
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně
úplného servisu, férové smlouvy bez exkluzivity. Oceňování,
poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt: AD
Medica, 602 728 801, 775 679 982
Koupím zavedenou oční ambulanci jižně od Brna: okres
Břeclav, Hodonín, Brno-venkov, event. Vyškov (Slavkov atd.).
Děkuji za nabídky. Kontakt: 724 093 468
Koupím neurologickou praxi Česká Lípa a okolí. Zájem trvá
dlouhodobě i pro event. plánovaný prodej v budoucnosti.
Jsem atestovaný neurolog, nejsem žádný řetězec. Seriózní
a rychlé jednání. Kontakt: neurol.ambulance@seznam.cz
Prodám dobře zavedenou ordinaci praktického lékaře pro
dospělé v okrese Domažlice, cca 1500 pacientů, s. r. o., smlouva se všemi pojišťovnami. Kontakt: 605 143 315
Prodám zavedenou praxi praktického lékařství pro dospělé v Jaroměři. Elektronicky vedená zdravotnická dokumentace, komunikace se zdravotními pojišťovnami. Spolehlivá
zdravotní sestra. Prodej možný ihned. Kontakt: 728 890 349,
ambulance.na.prodej@email.cz
Prodám velmi dobře zavedenou psychiatrickou ordinaci
v Jihočeském kraji za výhodnou cenu. Dohoda jistá. Kontakt:
731 521 489, 603 898 410
Prodám ordinaci PL v HK, 500 registrovaných/1500 PLP.
Ordinace plně vybavená, veškerá dokumentace elektronicky, s. r. o.; + ordinaci v Chlumci nad Cidlinou: 1700 registr/800 PLP; nebo zaměstnám a prodej pro futuro. Kontakt:
prodamordinaci@email.cz
Prodám gynekologickou praxi v Praze včetně zařízení ordinace a čekárny. Smlouvy s pojišťovnami mám. Kontakt:
739 723 404
V souvislosti s ukončením provozu ordinace předchozího
praktického lékaře společnost Severočeské doly, a. s., nabízí:
možnost pronájmu nebytových prostor za účelem provozování ordinace, možnost dovybavení některými lékařskými
přístroji, smluvní vztah v oblasti pracovnělékařských služeb.
Další výhody: lokalita s vysokou koncentrací pohybu zaměstnanců společnosti, příznivé dojezdové vzdálenosti (vč. podni-
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kové linky). Adresa: Bílina, Důlní 437 (Mostecké Předměstí),
areál Prodeco. Kontakt: Ing. Radek Hanuš, hanus@sdas.cz
Prodám ORL ordinaci v Prachaticích z důvodu odchodu
do starobního důchodu. Kontakt: 388 317 860 do 14 hodin,
mudrcermakova@gmail.com
Přenechám dobře zavedenou oční ordinaci s. r. o. v Jablonci
nad Nisou. Kontakt: 606 655 191, e.vojtechova@seznam.cz
Atestovaná lékařka odkoupí či postupně převezme praxi PL
pro dospělé, ideálně Praha 6 a okolí. Další spolupráce možná.
Nejedná se o řetězec. Kontakt: vavro.jana@seznam.cz,
605 405 149 (po 14. hod.)
Zavedená soukromá psychiatrická ambulance v Pardubicích
přijme lékaře na 2 dny v týdnu. Seriózní jednání. Pozdější
přenechání ambulance možné. V případě zájmu, prosím,
volejte 739 681 648
Prodám plně vybavenou a zavedenou soukromou chirurgickou ambulanci s operačním sálem, Praha 8, rtg a sono
k dispozici. Kontakt: pauerr@seznam.cz; 725 430 640
Prodám dobře zavedenou soukromou oční ordinaci v centru
Liberce z důvodu odchodu do důchodu. Předání koncem roku
2018. Kontakt: 732 707 579
Nabízíme možnost odkupu ordinace všeobecného
praktického lékaře v lokalitě Frenštát pod Radhoštěm.
Bližší informace na vyžádání. Kontakt: 733 679 568,
lucie.soghomonjan@mediclinic.cz
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt:
info@medling.cz
Nabízím k pronájmu novou ordinaci v Ostravě-Porubě
v areálu Olympie. Informace na tel. 737 283 613. Určitě se
domluvíme!
Přenechám ordinaci PL v Českých Budějovicích. Bližší informace na tel. 606 307 197
Koupím ordinaci praktického lékaře, převzetí 2018/2019.
Vhodná lokalita Brno a okolí. Kontakt: 608 237 086,
czguu@seznam.cz
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře ve St.
Městě u Uh. Hradiště. Nově zrekonstruované prostory,
cca 1600 registrovaných pojištěnců, smlouvy se všemi poj.,
kompletní elektronická evidence. Cena dohodou. Kontakt:
info@mwmed.cz, 731 605 843
Koupím RDG praxi s UZ v Praze a okolí. Zájem trvá dlouhodobě i pro event. plánovaný prodej v budoucnosti. Kontakt:
uzpraxe@seznam.cz
Koupím nebo převezmu geriatrickou ambulanci kdekoli.
Kontakt: pibo@seznam.cz
Prodám dobře zavedenou ordinaci VPL v Mostě. Výborná
dostupnost, nadstandardní vybavení. Kontakt: 604 485 682
Přenechám revmatologickou a interní ordinaci v Krnově k 1.1.2019 z důvodu odchodu do důchodu. Kontakt:
776 124 622
Prodám ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Rychnově nad Kněžnou. Kontakt: 494 531 186
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

ZÁSTUP

Nabízím zástup v ordinaci VPL včetně závodní péče
v Praze na jeden den v týdnu (út, pá) max. 5 hodin denně,
600 Kč/hod. čistého na cca půl roku až rok dle dohody. Jsem
lékařka s licencí, 15 let praxe včetně PLS. Kontakt:
zastup1@centrum.cz
Hledám zástup do ordinace PLDD na jeden den v týdnu a během dovolené. Okres Český Krumlov. Kontakt:
pediatrieck@gmail.com
Prodám zavedenou praxi všeobecného praktického lékařství pro dospělé v Uh. Hradišti. Smlouvy se všemi
pojišťovnami. Zkušená sestra. Kontakt: 775 955 057 nebo
mikoskova@gmail.com
Nabízím zástup v ordinaci PL 1× týdně, přednostně Praha 1, 2.
Kontakt: 604 920 279
Hledám kolegu na pravidelný i nepravidelný zástup do
ordinace VLP v Neratovicích, atestace není podmínkou,
odměna 450 Kč/hod. DPP, DPČ. Pracovní doba 7.00–
12.00, zkušená zdravotní sestra, PC Medicus. Kontakt:
608 296 966, ordinace.neratovice@seznam.cz
Pro ordinace PLS v Uničově a Mohelnici hledáme lékaře
na zástupy za pracovní neschopnost, dovolené apod. Atestace VPL výhodou. Nadstandardní mzdové ohodnocení,
proplácení cestovného atd. Kontakt: Mgr. Tomáš Dombek,
774 442 612, tomas.dombek@preventado.cz
Hledám naléhavě zástup do ordinace PL pro dospělé v Praze
9 v době dovolených: červenec 2018 a 10.–14.9.18. Nejlépe recipročně i za úhradu. Dlouhodobá spolupráce vítána. Kontakt:
OrdinacePL9@gmail.com, 723 975 000
Do ordinace VPL přijmeme na zástup atestovaného
praktického lékaře či v přípravě na atestaci – s výhodou i důchodce či na MD, zavedená praxe v centru Brna, dobré platové
podmínky, krátká pracovní doba. Dohoda jistá!!! Kontakt:
dr.dav@seznam.cz, 775 375 251
Hledám zástup za MD do dobře fungující ordinace PLDD
od 6/2018. Možnost i dlouhodobé spolupráce. Kontakt:
776 770 149
Hledám zástup do ordinace pediatra v Praze 6 na přelomu
května/června 2018. Převážně kurativa. Pro mimopražské
ubytování zdarma. Děkuji za nabídku na e-mail montebay@
seznam.cz
Hledám zástup na 1–2 dny v týdnu do psychiatrické ambulance v blízkosti Brna. Kontakt: 604 528 548

PRODEJ A KOUPĚ

Koupím angiologickou či interní praxi. Kontakt:
777 617 136, info@angiochirurgie.cz
Prodám použitý, ale nepoškozený nábytek do ordinace (20
dílů), zakázková výroba, materiál šedé lamino. 2 psací stoly,
zásuvky, kontejnery, skříňky… Bližší informace a foto zašlu
na požádání. I jednotlivě. Cena za celý komplet 23 000 Kč.
Kontakt: jpodrasky@tiscali.cz
Prodám zcela novou manžetu k tonometru 60 × 17 (pro obézní) – 2 hadičky, dále novou standardní manžetu k tonometru
1 hadička. Cena 1 ks/250 Kč. Dále prodám bateriové nafukování
manžety (místo balonku) za 200 Kč. Kontakt: 602 324 362 nebo
jpodrasky@tiscali.cz
Prodám kartotéční skříně, šedé lamino. 2 ks – 4 zásuvky
a 2 dvířka (š × v × h) 84 × 140 × 69 cm a 1 ks – 2 zásuvky
a 1 dvířka, 43 × 140 × 69 cm. Zakázková výroba, 100% stav. Cena
za celý komplet 13 000 Kč. Bližší popis a foto zašlu na požádání.
Kontakt: jpodrasky@tiscali.cz
Prodám velmi výhodně repasovaný perimetr AP 340 KOWA,
rok výroby 2008, cena dohodou. Kontakt: 608 807 320,
lackovic@centrum.cz
Prodám levně kompletní vybavení čekárny a ordinace vč. přístrojů. I jednotlivě. Kontakt: 604 375 707, Praha 4
Prodej zavedené soukromé zubní praxe v Praze vč. nemovitosti – prostor v lékařském domě. Úvazek 1,0, stabilní příjmy
i klientela. Volejte 775 679 009. Děkuji
Prodám nábytek k zařízení ordinace v šedobílé barvě, ve velmi
dobrém stavu a přístroj EEG zn. Walter. Možno i jednotlivě –
ukončení výkonu praxe. Kontakt: 603 581 865
Koupím povinné vybavení ordinace všeobecného praktického lékaře a audiometr, spirometr, pletysmograf, EKG, EMG.
Kontakt: 777 356 379, schleiss@email.cz. Děkuji za nabídky
Prodám 2D USG Fukuda UF-4300R. Abdominální sonda a externí printer. Pravidelně servisován, ve výborném stavu. USG
lze snadno přenášet. Dále prodám 2 bílá málo užívaná vyšetřovací lehátka Clasic (67 × 200 cm). Cena dohodou. Kontakt:
doktorsy@gmail.com
Prodám gynekologické křeslo (zachovalé) a UZ přístroj
Voluson 730 Pro, GE Healthcare. Odpovědi prosím na
e-mail: lsgynekolog@email.cz
Prodám dobře zavedenou ordinaci PL pro dospělé v Brně.
Kontakt: 602 518 866
Prodáme nebo převedeme leasingovou smlouvu na plně
funkční videogastroskop Olympus GIF-Q165, rok výroby 2015, a videokolonoskop Olympus CF-Q165L s oplachovou pumpou, rok výroby 2014. Bližší informace na tel.
608 300 242 nebo e-mail: pnovosad@dmdas.cz
Prodám kolposkop PZO KLP 21 v dobrém stavu, po servisní prohlídce aktuální BTK platná do 1/2019. Kopie návodu
v češtině i polštině. Vhodný pro začínající ordinaci. Cena
15 000 Kč. Praha. Kontakt: 728 521 861, gyned@centrum.cz
Výhodně prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře pro

dospělé v Horažďovicích. Ordinace je umístěna v samostatném
objektu se zahradou, k dispozici též oper. sál a sádrovna. Objekt lze přebudovat k soukromému bydlení. Spěchá! Kontakt:
604 926 452, 376 512 787
Hledám nástupce pro zavedenou ordinaci PL v Praze 9. Prodej koncem roku 2018 či dle dohody. Kontakt:
filo@volny.cz, 721 656 466
Prodej EKG Cardio 3 třikanály, fy Zimmer + zásobu EKG papíru. Plně funkční. Pravidelné roční kontroly. Cena 5000 Kč.
Dále Negatoskop Planilux, 35 × 43, cena 3000 Kč. Binocular,
mikroskop laboratorní za 3000 Kč. Kartotéční skříně, bílé
lamin., 2× 4 šuplík. Plnovýsuvné, š 84 × v 140 × h 68 cm. Cena
1000 Kč, 1 ks (3 ks). Kontakt: 731 167 713
Prodám do ordinace 2× otočné křeslo pro lékaře a sestru, 2×
židle pro pacienta, 2× stolička. Vše modrá koženka, zánovní.
Cena 3000 Kč. Kontakt: Praha 4, 605 771 220
Prodám levně plně funkční UZ přístroj ALOKA SSD 3500SV
s konvexní a lineární sondou. Cena dohodou. Kontakt:
603 761 233, lenka.knesplova@knespl.com
Prodám menší zavedenou praxi PLDD na okraji Hradce Králové. Kontakt: 737 303 138
Prodám velmi výhodně UZ Toshiba Nemio vag. a abd. sondy,
kolposkop Alltion 1320 na kolečkách, CTG Cadenza a starší
lékárnu. Kontakt: 604 173 042, cme@centrum.cz
Prodám UZ přístroj MEDISON SonoAce R5 z roku 2012 +
sondy vaginální a abdominální + foto. Zn. odchod do důchodu.
Kontakt: 731 601 133, bitva@email.cz
Prodám zavedenou a vybavenou ordinaci gastroenterologie a vnitřního lékařství v Havířově. Kontakt: 603 480 321,
asclepiades.ige@gmail.com
Praktická lékařka středního věku s dlouholetou praxí koupí
ordinaci v Praze, rychlé a seriózní jednání, nejsem řetězec,
kvalitně se postarám o Vaše pacienty. Kontakt: praktickalekarka4@seznam.cz
Prodám: 2× kanc. stůl 130 × 70 × 75, skříň (3dílná, bílé lamino)
190 × 150 × 62, 2× vyšetř. lehátko kovové 20 × 70 × 85, pojízdný
instrum. stolek, horkovzd. sterilizátor HS 61A 50 × 60 × 68,
skříňka (3dílná, pultová, bílé lamino) 135 × 60 × 77, skříňka
(závěsná, 3dílná, bílé lamino) 135 × 60 × 38, 2× skříňka kovová
na materiál 118 × 44 × 75, tenziometrické váhy TH 250 r. v. 1999.
Kontakt: 776 865 388

PRONÁJEM

Pronajmu volnou ordinaci v Poliklinice Praha 1, Revoluční 19,
IV. patro, 2 místnosti 24 m2, nezávislé vstupy, čekárna
s WC, sprchou a umyvadlem, zázemí sprchový kout, WC,
umyvadlo. Celkem 63 m2. Okna do tiché ulice. Kontakt:
602 800 577, roman.horny@volny.cz
Nabízím k pronájmu novou ordinaci v Praze 5 na 1 den
v týdnu (středy) pro internistu či angiologa. Kontakt:
737 430 834. Prosím SMS.
Nabízíme k pronájmu ordinace v centru Prahy u Anděla. Prostory jsou v nové poliklinice. Rentgen, operační sál a odběrová

Pardubická devítka 25. dubna
V Pardubicích, na Pernštýnském náměstí, se koná
25. dubna 2018 již 16. ročník Pardubické devítky. Jedná
se o tradiční městský běh na 9 km, který se současně již
druhým rokem koná také jako Přebor zdravotníků v rámci celé ČR.
Po úvodním programu odstartuje v 17 hodin lidový běh a následně v 18 hodin zazní výstřel ze startovní pistole v rukách
některé z osobností sportu nebo společenského života města a zahájí tím hlavní závod.
Pořadatelé by byli velice rádi, kdyby se podařilo překonat
rekord v počtu účastníků z roku 2014. Tehdy se na start postavilo 455 atletů (pracovníci ČD, policisté a další ozbrojené
složky, rekreační běžci a také přední čeští, slovenští a ukrajinští závodníci).
Pro závodníky je připraveno technické poradenství a diagnostika pro výběr běžecké obuvi, připravena je i hlídací
služba pro děti běžců. Zástupci MO LOK Pardubice vás
tímto zvou na tuto jedinečnou akci, kde si můžete zazávodit
v kategorii zdravotníků v rámci přeboru ČR, lehce zasportovat v rámci lidového běhu či prostě jen užívat atmosféru
sportovní akce v krajském městě.
Veškeré podrobné informace k Pardubické devítce je možné
najít na stránkách www.pardubicka9.strnad.info a přihlašování pro hlavní závod lze provést na www.sportt.cz.
Do 20. března mohou zájemci využít přihlášení za snížené
startovné 300 Kč.
(red)
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SERVIS

SLUŽBY

Audit dodržování zákonných požadavků ve Vaší ambulanci provedeme v březnu a dubnu bezplatně! Ochrana před postihy ze
strany SÚKL, KHS (protiepi + kategorizace), orgánů kontroly
bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP + PO), finanční
správy (kalkulace přímých úhrad) a dalších institucí. Celá ČR.
Kontakt: AD Medica, 775 679 982, 777 879 314
Účetnictví, personalistika pro lékaře. Víme, co potřebujete –
zajišťujeme komplet předpisovou základnu ve zdravotnictví.
Zakládání SRO. Celá ČR. Kontakt: AD Medica, 602 735 314
Příprava na kontroly SÚKL + řízená dokumentace, interní
audit, kategorizace prací, bezpečnost práce a pož. ochrana
pro lékaře (v rozsahu zák. povinnosti). Celá ČR. Kontakt: AD
Medica, 775 679 982
Prodej, servis a komplexní správa výpočetní techniky ve Vaší
ordinaci či zdravotnickém zařízení. Více na www.itmedsystem.cz nebo 602 935 775
Jako lékař s dobrou znalostí německého jazyka (5 let práce
v Německu, německá maturita) nabízím pomoc s překlady
odborných, formálních i neformálních textů se zdravotnickou tematikou z němčiny do češtiny či naopak. Kontakt:
pavel.rysanek@email.cz

RŮZNÉ

Prodám tlakoměr Erkatonometer, originál z r. 1943, plně
funkční, a lékárnické váhy staré asi 90 roků s kalibrací po
1 g do 250 g. Kontakt: 602 718 788
Přijmu zdravotní sestru do chirurgické ambulance v Praze 10.
Kontakt: 604 862 992, 2018chir@gmail.com
Prodám rtuťový tonometr za 100 Kč, kompresorový inhalátor
Classic za 500 Kč a ultrazvukový inhalátor Project za 800 Kč,
i jednotlivě. Kontakt: 728 309 437. Skončila jsem praxi
Psychiatr s 27 lety praxe, II.A/licence, znalec, lékař RK ČLK,
koupí zavedenou ambulanci v Praze či SČ kraji, ev. hledá převážně ambulantní uplatnění. Možnost finanční participace,
konzilií, odborné garance, psychosomatiky a AT. Solidnost.
Kontakt: 737 574 417

SEZNÁMENÍ

Lékařka 51/170, plnoštíhlá, hledá partnera do života, se
smyslem pro humor. Kontakt: lekarkanove@seznam.cz
Lékařka, 33 let, hledá vážné seznámení. Kontakt: praktik.
ordinace@seznam.cz
Lékařka hledá lékařku. Čechy. Přátelství/vážný vztah. Kontakt: 607 221 104
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KŘÍŽOVKA O CENY

Život na moři je mnohem zdravější než život na pevnině. Mořská nemoc je jen jedna, zatímco suchozemských
chorob známe bezpočet... (Dokončení citátu, jehož autorem je Stanislav Komenda, najdete v tajence).
VODOROVNĚ: A. Temná část dne; bývalý královédvorský textilní podnik; mužské jméno. – B. 7. díl tajenky;
2. díl tajenky. – C. Spadlá; slepičí citoslovce; Dumasův mušketýr. – D. Ohyzda; jihoafrická řeka; torze; proč. – E.
Značka pro tón; zárodek ptačího pera; první hlas; Vernův kapitán Nautila. – F. Koně; bývalý vzpěrač USA; plod
s tvrdým obalem; dělit. – G. Odveta; ohlas; nemoc. – H. Opláchnout; náraz na zem; domácky Oldřich; SPZ Chrudimi. – I. Africký lichokopytník; 4. díl tajenky; patřící Ivě. – J. Mužské jméno; český písničkář; přítok Vltavy;
citoslovce nářku. – K. Kytovec s dlouhým špičákem; úpění; hazardní hra. – L. Nůž na štípání obručí; stráň; notový
zápis; herec pantomimy. – M. Taroková karta; německá karetní hra; zde; domácky Alexandr. – N. Na jaké místo;
poškození stromů zvěří; hruď; český herec. – O. Hliníková fólie; mongolský pastevec; nadání. – P. 3. díl tajenky;
6. díl tajenky. – Q. Ceta; český herec; kód Antarktidy.
SVISLE: 1. Potopení; trikyslík; odborná škola (slangově). – 2. Navrchu; cíl; indiánská trofej. – 3. Vyláti; 1. díl
tajenky; německy „místo“. – 4. Slezské město; mřížové dveře; společenská hra s otázkami a odpověďmi; odvětví.
– 5. Hodnota; starší jednotka síly; lihovina z rýže; skejt. – 6. Tvoje; blahopřání; chyba; skutálet. – 7. Příjem peněz;
dalmatské víno; vzruch; americký papoušek. – 8. Horolezecký nocleh pod širým nebem; osvěcovat; obyvatel
Pruska. – 9. Součást éterických olejů; náskok; tulák žijící v divočině. – 10. Stáří; tekutina proudící v cévách; typ
montovaného domku; příjemný smyslový zážitek. – 11. Pseudonym spisovatele Oldřicha Hlaváče; místnost pro
skot; pokyn; autor Strakonického dudáka. – 12. Součást krve používaná jako lék; plavidla; biomasy; slaná minerální
voda. – 13. Způsob barvení textilu; Ibsenovo drama; jednotka elektrického napětí; ochucovat solí. – 14. Obruba
látky; 5. díl tajenky; český mlékárenský podnik. – 15. Město na Floridě; moravské město; konejšený. – 16. Ruské
kuličkové počitadlo; vodácký pozdrav; milenec.
Pomůcka: anol, ikat, osník.

Křížovka o ceny

V tajence křížovky v Tempus medicorum 2/2018 se skrýval citát z knihy Zdeny Frýbové Připravte operační
sál: Anesteziolog je podle chirurgů jen pouhým administrativním
nedopatřením řazen mezi lékaře.
Nechte si vysvětlit od profesora, že
každé neštěstí pacienta pochází od
anesteziologů.
Cestopis Petra Horkého a Miroslava Náplavy Honba za obřím červem vyhrává deset vylosovaných luštitelů: Iva
Blumelová, Kolín; Eva Jandáková,
Hradec Králové; Pavel Janík, Rožnov
pod Radhoštěm; Pavel Kopřiva, Zla-
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té Hory v Jeseníkách; Otakar Kraft,
Petřvald; Zdeněk Machálek, Jeseník;
Marta Pobijáková, Krupka; Gabriela
Počtová, Nové Město nad Metují; Alena Pumprlová, Praha 6; Miloš Rund,
Jablonec nad Nisou.
Na správné řešení tajenky z čísla
3/2018 čekáme na adrese recepce@
clkcr.cz do 4. dubna 2018.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování o ceny
mohou být zařazeni pouze lékaři registrovaní v České lékařské komoře.

Inzerce ▼

místnost v budově. Kontakt: www.coolclinic.cz, info@
felixclinicum.cz
1) Nabízíme k pronájmu ordinaci ve 4. patře Nuselské
polikliniky, Táborská 321/59, Praha 4, o ploše 14,12 m2
s možností využití společné čekárny o ploše 16,06 m2.
2) Nabízíme k pronájmu prostory 81,22 m2 v přízemí
Nuselské polikliniky, Táborská 325/57, Praha 4. Prostory
jsou vhodné k obchodní činnosti a nachází se u hlavního
vchodu do velkého zdravotnického zařízení, kde projde min.
1500 lidí denně. Prostory k nahlédnutí po domluvě na tel.
234 091 140, Lenka Pilsová/správce budovy.
Město Rožmitál pod Třemšínem nabízí k pronájmu vybavenou
zubní ordinaci s příslušenstvím v Městském zdravotnickém
zařízení. Celkové roční náklady včetně vytápění, spotřeby
elektrické energie, úklidu atd. jsou cca 100 tis. Kč. Kontakt:
777 750 324 (starosta), mesto@rozmitalptr.cz
V Praze 8 hledám pronájem pro zavedenou odbornou ambulanci, 1–2 místnosti min. 13 m2. Kontakt: dermapro@yahoo.com
Pronájem prostor bývalé kožní ambulance ve zdrav. středisku na sídl. Svobody v Prostějově. Prostory mají výměru
140 m2, celkem 5 místností: čekárna, ordinace, sesterna, sálek,
šatna, WC pro pacienty a personální WC. Ihned k dispozici.
Kontakt: 774 601 006
V perspektivně se rozvíjejícím zdravotnickém zařízení ve
Velkých Přílepech (Praha-západ) pronajmu na 0,5–3 dny
v týdnu ordinaci. V budově již VPL, diabetolog, chirurg, stomatolog, ortoped, masér/chiropraktik. Kontakt: 721 219 833,
MUDr. Schwarz
Nabízím zařízenou ordinaci (20 m2), kuchyňku a čekárnu na
2 až 3 dny v týdnu na poliklinice Senovážné nám., Praha 1, za
alikvotní podíl na nájemném. Vhodné pro chybějící ordinace neurologa, psychiatra, alergologa, diabetologa. Kontakt:
602 276 360
Malé plastickochirurgické lůžkové prac. v Praze 11 na JM poskytne volné kapacity svého pracoviště pro příbuzné obory,
event. i pro kolegu v oboru plast., resp. estet. chirurgie. Případní
zájemci mohou volat 602 303 877, MUDr. David Tomášek
Nabízíme k pronájmu zkolaudovanou ordinaci s čekárnou
o výměře 60 m2 v lokalitě Brno-Bystrc, Kubíčkova 8. Kontakt:
776 637 382
Nabízím pronájem prostor pro ordinaci v centru Ostravy
(65 m2, 1. patro). Kontakt: 603 240 661
Pronájem stomatologické ordinace v centru Liberce
(od 1.2.2018). Kontakt: info@medling.cz
Nabízíme pronájem ambulance na adrese Kladenská 41/241,
Praha 6 (metro Bořislavka). Ambulance je vhodná pro
lékaře, fyzioterapeuty a maséry. K dispozici je recepce s čekárnou. Kontaktujte nás na tel. 736 123 169 nebo e-mailem
info@hometherapy.cz
Městská poliklinika Praha nabízí k pronájmu komplex 3 ordinací s čekárnou o celkové výměře 52 m2 + 10 m2. Prostory
jsou umístěné v 1. patře budovy polikliniky v centru Prahy.
Jednotlivé místnosti disponují vlastní klimatizací. Budova
polikliniky je vybavena výtahem a centrální vrátnicí a nabízí široké spektrum navazující péče. V případě zájmu o bližší
informace nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 222 924 213
nebo e-mailem: sekretariat@prahamp.cz
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NOVÝ LEXUS NX 4x4 E-FOUR HYBRID

VŠE POD KONTROLOU
OPERATIVNÍ LEASING
ZA 12 999 KČ MĚSÍČNĚ

* Produkt Lexus Rent pro podnikatele, plátce DPH, za podmínek 0% akontace, 36 měsíců, 15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, je nabízen společností Toyota
Financial Services Czech s.r.o. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Konkrétní nabídku modelů a financování
Vám poskytne autorizovaný prodejce Lexus. Nabídka platná do 28.2.2018.

NOVÝ LEXUS CT
ŘEKNĚTE MĚSTU ANO

OPERATIVNÍ LEASING
ZA 7 499 KČ BEZ DPH
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* Produkt Lexus Rent pro podnikatele, plátce DPH, za podmínek 0% akontace, 36 měsíců, 15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, je nabízen společností Toyota
Financial Services Czech s.r.o. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Konkrétní nabídku modelů a financování
Vám poskytne autorizovaný prodejce Lexus. Nabídka platná do 28.2.2018. Kombinovaná spotřeba paliva a produkce emisí CO2 Lexus CT 200h: 3,6 - 4,2 l/100 km; 82 - 94 g/km.
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