TEMPUS

TEMPUS

MEDICORUM

4/2018
ROČNÍK 27

MEDICORUM

ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
DÁLE V TOMTO ČÍSLE:
Nedostatek lékařů
paralyzuje klinickou
i akademickou medicínu
Nezapomeňte přijít
na konferenci ČLK
PERSONÁLNÍ
DEVASTACE
ČESKÉHO
ZDRAVOTNICTVÍ
23. 5. 2018
do hotelu Grandior
v Praze!
Nemocnice v příštím
roce plošně navyšovat
platy nebudou
Ministr Vojtěch
diskutoval s předsedy
OS ČLK
ÚZIS připravuje sběr
výkazů za rok 2017
Děkujeme
za další příspěvky
na rekonstrukci
Domu lékařů

MUDr. František Koukolík, DrSc.
Rytíř českého lékařského stavu

Od června další změny
v nemocenském
pojištění

TEMPUS

MEDICORUM

Foto na obálce: Martin Kubica

Personální krize přerůstá
v katastrofu

Lékařský odbo- votní sestry prchají mimo obor. Personální
rový klub i lékař- devastace ohrožuje nejenom kvalitu, ale již
ská komora řadu přímo i bezpečnost poskytované péče. Jsme
let upozorňují na přepracovaní a je nás málo. Dalo by se tedy
prohlubující se očekávat, že nám politici pomohou a že se
nedostatek lékařů pokusí pracovní podmínky zdravotníků
i zdravotních ses- zlepšit. Že zdravotnictví jako společenskou
ter. S tikající bom- prioritu stát finančně podpoří. Chyba lávky.
bou demografické Navzdory logice naši politici reagují podobně
katastrofy v zádech nesmyslně jako ten král, který místo toho, aby
se už dvacet let snažíme prosazovat alespoň rozveselil svoji smutnou princeznu, raději
postupné zlepšování pracovních podmínek zakázal smích.
zdravotníků. Ty tam jsou doby, kdy většina
Ministerstvo zdravotnictví smích nezanároda ležela u nohou Václava Klause a hl- kazuje. Naopak se nám všem vysmívá tím, že
tala jeho kázání o tom, jak by hamižní lékaři v rámci tzv. projektu „Ukrajina“ podporuje
měli jít dělat raději taxikáře. Dnes by si nikdo a organizuje ilegální zaměstnávání ukrajinz politiků podobnou aroganci vůči lékařům ských lékařů v našich nemocnicích.
nedovolil. Došlo na naše slova, ale radost
My nejsme xenofobní. Lékařská komora
z toho nemám. Lékaři již opravdu nejsou.
pouze požaduje, aby lékaři cizinci, kteří mají
Téměř čtvrtina všech pracujících kole- zájem pracovat v našem zdravotnictví, splňogů je v důchodovém věku. A Ministerstvo vali obdobné kvalifikační předpoklady jako
zdravotnictví místo toho, aby
naši lékaři a aby byli schopní
si je hýčkalo a pomáhalo jim,
komunikovat v českém jazyce
Došlo
na
naše
slova,
vyhání je z ordinací povinnými
pacienty i se svými spoluale radost z toho spracovníky.
elektronickými recepty, kteDále trváme na
ré nic užitečného nepřinesly
nemám.
Lékaři
již
tom, aby lékaři cizinci u nás
a nikdo je nepotřebuje. K čemu
za stejných podmíopravdu nejsou. pracovali
bude dědečkovi s babičkou
nek jako Češi, a nebyli tedy
elektronický recept do mobizneužíváni jako laciná pralu, když jim léky nebude mít kdo předepsat?
covní síla. Upozorňujeme také na to, že Česká
Lékaři senioři, kteří investovali úspory
republika je jako členský stát EU povinna
a léta práce do svých praxí, je dnes nemají
komu prodat. Starostové našich městeček dodržovat evropské směrnice, a nemůže si
a obcí doslova klečí na kolenou před vesnic- tedy dovolit ohrožovat zdraví občanů tak, jak
kými lékaři, kteří, často sami nemocní, by již to v současnosti činí Ministerstvo zdravotnicchtěli odejít na odpočinek, jen ať ještě vydrží, tví, které organizuje zneužívání § 36 zákona
neboť je nemá kdo nahradit. Nefungují ani o vzdělávání lékařů k dovozu doktorů z Ukrafinanční pobídky od zdravotních pojišťoven, jiny do nemocnic. Takzvaný projekt „Ukraani sliby služebního bytu či ordinace zařízené jina“ je obcházením zákona. V jeho rámci
povoluje ministerstvo práci v nemocnicích
na klíč. Už není kde brát.
Více než dvě třetiny absolventů lékař- lékařům bez jazykové zkoušky a bez toho, aby
ských fakult jsou ženy, ale stát nedělá vůbec se museli přihlásit do praxe před aprobační
nic pro to, aby jim usnadnil cestu k atestaci zkouškou. Tato povolení jsou platná až po
a ony tak nestály před dilematem, zda práce, dobu jednoho roku, přičemž je ministerstvo
či rodina. Mladé lékařky s dětmi sice mají zá- uděluje stejným osobám opakovaně. Jak se
jem o zkrácené úvazky, ale ředitelé nemocnic podobný hazard se zdravím slučuje s politicjim místo toho nabízejí obrovské množství kými proklamacemi o kontrole kvality, která
pohotovostních služeb, kterými je často od- je pro ministerstvo údajně prioritou?
Dosavadní jednání s Ministerstvem
radí úplně.
Každý ví, že nepřetržitá lékařská péče je zdravotnictví skončila bezvýsledně. Projekt
v nemocnicích zajišťována pouze díky sou- „Ukrajina“ má totiž podporu samotného prestavnému a systematickému porušování a ob- miéra Babiše – velkopodnikatele, pro kterého
cházení zákoníku práce. A že dodržovány je laciná pracovní síla zdrojem zisku. Může
nejsou ani podmínky stanovené vyhláškou mi být jedno, kdo pracuje v Babišových peo minimálním personálním vybavení. Každý kárnách a masokombinátech, ale jako preto ví, leč všichni mlčí. Politici doslova zuby zident lékařské komory nemohu mlčet, když
nehty brání tomu, aby lékařská komora pro- jsou ohrožovány životy a zdraví pacientů.
vedla personální audity v nemocnicích. Jsou Mezi fabrikou a nemocnicí je opravdu rozdíl.
si totiž dobře vědomi toho, jaký nepořádek Doufám, že se mi o tom podaří přesvědčit
bychom našli, a mají strach z reakce občanů, i pana premiéra a projekt „Ukrajina“ pak ve
jejich voličů, pokud by se dozvěděli pravdu.
zdravotnictví skončí.
Lékaři odcházejí do zahraničí a zdraMilan Kubek
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NEDOSTATEK LÉKAŘŮ

Doktoři stárnou?
Učitelé doktorů už staří jsou…

O nepovzbudivých demografických – a řekněme ne úplně uspokojivých ekonomických – ukazatelích, které
charakterizují lékařský stav a výkon jeho profese, se mluví již delší dobu. Důsledky nedostatku lékařů si
samozřejmě snadno domyslí i nemedicínská veřejnost. Méně se ovšem tuší o personální a demografické
krizi a prohlubujícím se podfinancování medicínského školství, které je z pohledu veřejnosti – a překvapivě
občas i z pohledu vlastní lékařské veřejnosti – vnímáno spíše okrajově. Přitom klinická a akademická
medicína jsou dvěma stranami jedné mince jedné měny.

Data ÚZIS jasně ukazují, že lékaři stárnou, během následujících tří až čtyř let jich
bude odcházet do důchodu více, než bude
absolventů lékařských fakult, přičemž tento
trend spolu s feminizací zdravotnictví ohrozí
některé obory patrně již dříve. Bohužel je
třeba doplnit další faktor hovořící proti – snad
pro někoho poněkud krátkozrace uklidňujícímu – „ještě pár let to bude dobré“. Odhad
vývoje počtu lékařů pracuje s počty absolventů v posledních letech a nepočítá se dvěma
dalšími nepříznivými trendy, tedy s výraznější
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křivkou stárnutí učitelů medicíny než lékařů
ve zdravotnictví a vývojem financování lékařských fakult. Namátkou za 1. lékařskou fakultu UK činí průměrný věk profesorů 63 let
(profesorů anatomie dokonce přes 69 let, na
histologii máme už jen jediného profesora).
Ačkoliv epidemiologická data dokládají, že
univerzitní profesura (nejen v lékařství) patří
mezi faktory signifikantně predikující vyšší
dožití, neměli bychom toto pozorování brát
jako výrazný důvod k optimismu a očekávání, že vyšší dožití jednoznačně koreluje

s prodloužením profesního výkonu. Ovšem
žerty stranou. Habilitovaní a jmenovaní profesionálové jsou podmínkou akreditací, a tím
i existence a kontinuity jejich oborů, a tudíž
i fakult jako institucí. „Vznik“ profesora představuje proces asi dvacetileté akademické
askeze vyplněné světově porovnatelnými
kvalifikačními požadavky a provázené odměnou do 30 tisíc korun v době asistentské,
zhruba 45 tisíc po habilitaci a vrcholící před
šedesátkou asi 65 tisíci. Jen těžko se můžeme
ubránit povzdechu při srovnání příjmů aka-
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demiků středního věku s průměrným platem
v ČR. V případě odborných asistentů (mnohdy přitom již s vědeckou hodností Ph.D.) je
ovšem šokující porovnání i s platy pokladních
v supermarketech. Stejně tak je snadné anticipovat úvahy docenta srovnávajícího svůj
příjem třeba s kolegou primářem v okresní
nemocnici. ČLK opakovaně upozorňuje na
skutečnost, že udržitelnost fungování našeho
zdravotnictví stojí do značné míry na ekonomickém triku podhodnocení ceny práce
lékařů. Lékař akademik se ovšem musí v rezortu školství spokojit s polovičním příjmem
než jeho stejně starý kolega ve zdravotnictví
(navíc většinou se smlouvou na dobu určitou)
a sledovat rozevírání pomyslných platových
nůžek akcelerovaným, státem garantovaným
meziročním navyšováním platů ve zdravotnictví, a to při zaostávající dotaci ve školství.
Situaci akademické medicíny zhoršuje
i skutečnost, že univerzity, jichž jsou lékařské
fakulty součástí, v různé míře přerozdělují
normativ Ministerstva školství jednotlivých
fakult, přičemž ty lékařské často patří k těm,
které – slušně řečeno – nejsou vítězi tohoto
dělení… Takový trend má na některých školách v posledních letech dokonce gradující
tendenci. Dotace, která nakonec na fakultu
připutuje, pokrývá maximálně dvě třetiny
faktických nákladů na přípravu medika a zbytek tak, aby akademici dosáhli alespoň na výše
zmíněné a optimismus nevzbuzující platy, si
musí fakulty vydělat samy. Činí tak řadou způsobů. Jedním z nich je výuka samoplátců v angličtině. Studenti jsou do těchto programů
vybíráni a hodnoceni podle stejných pravidel
jako studenti čeští. Internacionální rozměr
nesporně obohacuje fakultní prostředí a z širšího pohledu úspěšně zviditelňuje kvalitu
a reputaci naší akademické medicíny ve světě.
Z ekonomického pohledu ovšem tyto studijní
programy – zcela bez nadsázky – umožňují
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udržet výuku „domácích“. Mimochodem, stojí za zamyšlení, zda z jiných než lékařských
fakult vychází takové množství odborníků
připravených uplatnit se okamžitě kdekoli ve
světě (o čemž vypovídají odchody absolventů
českých programů) a zároveň které fakulty jsou vyhledávány zahraničními studenty
v takovém měřítku jako ty lékařské. Odpověď
je snadná. Žádné. Jakkoli z tohoto pohledu
můžeme být na naše lékařské fakulty pyšní,
měli bychom se nad tím zamyslet i kriticky
z pohledu ekonomického a s vědomím personální perspektivy našeho zdravotnictví. Občas
se ve veřejných debatách vyskytující názory
„ať fakulty místo vydělávání na cizincích připravují české studenty“ svědčí o naprosté absenci znalosti souvislostí. Lapidárně řečeno,
bez zahraničních studentů bychom lékařské
fakulty mohli okamžitě zavřít, a bude-li mít
vývoj financování medicínského školství státem stávající trend, budou fakulty nuceny
počty studentů samoplátců dále zvyšovat na
úkor studentů vyučovaných v češtině.
Kolegové učitelé z nelékařských fakult,

ale často i nejrůznější představitelé státní
a paradoxně i akademické správy a byrokracie
poukazují na „vysoké platy na lékařských fakultách v porovnání s fakultami společenskovědními“. Skutečnost je taková, že tzv. platy
z hlavní činnosti (tedy z dotace na výuku) jsou
prakticky stejné napříč fakultami lékařskými a nelékařskými (stačí nalistovat výroční
zprávy). Vyšší platy některých docentů a profesorů jsou pak zpravidla důsledkem toho,
že jejich akademický úvazek je proporčně
výrazně nižší, než je jejich mimoakademická
afiliace. Jinými slovy, profesor lékař pak má
vyšší plat (a to tím více, čím více je „doktorem“ než „učitelem“) než (některý) profesor
filozof. Do podobné kategorie patří až zkratovité představy, s nimiž jsem se bohužel setkal i u některých rezortních úředníků, cituji:
„Nojo, ale ti doktoři si k tomu ještě vezmou
nějaké granty.“ Ti, kteří o akademické medicíně alespoň tuší, vědí, že získat grant není
procházka růžovou zahradou a jeho naplnění
představuje nejen „úvazek“, ale především
závazek. Může představovat – a často i představuje – významnou komponentu platu, čímž
ovšem opět recipročně snižuje pedagogický
úvazek, a tedy časovou kapacitu daného odborníka pro výuku.
Klinická, ale ještě více právě akademická
medicína u nás dnes stojí dominantně na
vnitřní motivaci a entuziasmu – to jsou jistě
u profesionálů komodity nezbytné, ovšem
z dlouhodobého hlediska nikoli dostatečné
pro udržení funkčnosti systému. Spoléhat na
ně v nepřiměřené míře bude nadále zvyšovat
riziko odchodů mladých lékařů do zahraničí
a poklesu zájmu kvalifikovaných profesionálů
o akademickou medicínu.
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
děkan 1. lékařské fakulty UK
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Specializační vzdělávání lékařů –
chaos, chaos, chaos…
Dopady loňské novely zákona č. 95/2004 Sb.
Ministerstvo nedokázalo vydat ani jednu jedinou prováděcí vyhlášku. Ministerstvo si přes výhrady
a připomínky do zákona prosadilo řadu zmocnění k vydání prováděcích vyhlášek. Bohužel ani zákonodárci
nebyli důslední a nevyžadovali dodržení legislativních pravidel, podle kterých by při předkládání návrhu
zákona měly být připraveny i návrhy prováděcích vyhlášek. Výsledek je to, že zatím ministerstvo nevydalo
ani jednu.
Za úplně zásadní pokládám to, že
neexistuje žádný vzdělávací program
pro vzdělávání lékařů zařazených do
předatestační přípravy po 30. 6. 2017.
A není ani žádné akreditované zařízení pro vzdělávání těchto lékařů.
Co to znamená v praxi?

Podle zákona musí vzdělávání probíhat na akreditovaném pracovišti (a to
žádné v ČR není) a v aktuálně platném
vzdělávacím programu (a ten pro žádný obor nebyl ministerstvem vydán).
Praxe je tedy taková, že lékaři zařazení do
vzdělávání (a platí to pro všechny obory)
po 30. 6. 2017 – a není jich nijak malé
množství – se domnívají, že vykonávají předatestační praxi na pracovištích
oprávněných vzdělávání provádět. Zařízení se starou akreditací, kde se tito
lékaři školí, se domnívají, že poskytují předatestační vzdělávání (praxi).
Ani jedno není pravda, protože předatestační praxi je možné vykonávat pouze
dle platného vzdělávacího programu a ten
není, a praxi lze absolvovat pouze v zařízeních akreditovaných na nový obor
(a takové v ČR neexistuje a ani nemůže
existovat).

Systém založený na falešné víře

Zařízení, kde se lékaři „školí“, se domnívají, že mohou vzdělávání poskytovat,
a to také není pravda, protože tato zařízení
jsou oprávněna uskutečňovat vzdělávání
pouze pro lékaře zařazené do vzdělávacího programu před 1. 7. 2017. Tedy vzdělávají neoprávněně, resp. nevzdělávají.
Problém se netýká pouze lékařů zařazených
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Nejsou žádná pro vzdělávání
akreditovaná zdravotnická zařízení

do předatestační přípravy před 30. 6. 2017,
neboť ti mohou dle přechodných ustanovení
dokončit své vzdělávání podle dosavadního programu na pracovištích s akreditací
vydanou postaru.
V situaci, kdy je stále diskutován nedostatek mladých lékařů, odchody do ciziny
apod., mi přijde zcela nepochopitelné, že
ministerstvo (a míním zejména odbor vědy
a vzdělávání, do jehož gesce celá nepovedená novela zákona i vydání prováděcích
vyhlášek spadá) připustilo, aby tento stav
vůbec nastal. Přitom nebyl až takový problém to ošetřit v přechodných ustanoveních v zákoně nebo připravit vzdělávací
programy tak, aby byly vydány bez prodlení
po novelizaci zákona. Je docela tristní, a ty
případy se množí, když se na mne obracejí

lékaři, kteří mají zájem vyškolit mladého
kolegu, a ptají se, co mají dělat. Často jde
o oblasti s nedostatkem praktiků – z poslední doby mám hned tři případy z Ústeckého
kraje, kde tento problém je docela závažný. A já jim bohužel musím sdělit, že jim
neumím pomoci, protože bez akreditace
nemohou legálně školit a bez vzdělávacího
programu to taktéž nelze. Prostě dokud ministerstvo nevydá nový vzdělávací program
a neumožní pro něj získat jejich pracovišti
akreditaci, nemá to řešení…
Závěrem musím doplnit, že podle mých
informací se současný ministr (kterému
vznik této neutěšené situace nelze přičítat)
snaží věc urychleně řešit. Lze jen doufat, že
se mu to podaří co nejdříve.
Mgr. Jakub Uher
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Mraky lékařů v severních Čechách

Jsem provozovatelem zdravotnického zařízení – ordinace praktického lékaře v Ústeckém kraji. Starám se
o nemocnou manželku. Vzhledem k věku uvažuji o odchodu do důchodu – výhled asi 5 let. Od března roku
2017 jsem změnil formu provozování z OSVČ na s. r. o. Jako OSVČ jsem měl platnou akreditaci na vzdělávání
lékařů v přípravě na atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství, platnou do roku 2020. Změnou formy
provozování praxe vzala akreditace za své (tentýž lékař, tatáž ordinace, mezitím jen lépe vybavená)
Na stránkách Ministerstva zdravotnictví
byla informace, že lze akreditaci využít nadále, po dobu 2 let, a v této době žádat o novou.
Po telefonickém dotazu na odbor vzdělávání
jsem se dozvěděl, že jde o omylem zveřejněnou
informaci.
V září 2017 mne oslovila lékařka, která po
promoci nastoupila do nemocnice. Po dobu
studia chodila do mé ordinace na praxe, i mimo
ně. Vážím si jí pro její přístup ke studiu a její
povahu. Byl jsem velice rád, protože ji považuji
za ideální nástupkyni, dohodli jsme se, že si dokončí atestaci, vdá se a absolvuje mateřskou dovolenou, pak jí praxi postupně předám, a pokud
budu zdráv, budu jí pomáhat podle její potřeby
(nemoc dětí, dovolená, nemoc apod.). Považuji
to za slušnost vůči svým pacientům i městu,
kde praktikuji. Zdejší starosta si je vědom, že
bez praktika by měli místní občané problém,
a tak mi vychází vstříc, např. při prostorovém
rozšíření zařízení na pracoviště pro druhého
lékaře a sestru.

Začal jsem tedy zařizovat potřebné a zjistil,
že od 1. 7. 2017 platí novela zákona 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. Od té doby sice může akreditované zařízení i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
uskutečňovat vzdělávání (tj. po 1. 7. 2017), ale
pouze to, které v době před 1. 7. 2017 již probíhalo. Ke zmíněné novele zákona dosud nevyšla
prováděcí vyhláška, tedy není náplň specializací jednotlivých lékařských oborů a není podle
čeho lékaře vzdělávat. Lékaře lze do oboru
zařadit, ale nelze mu určit náplň vzdělávání
v oboru. Nelze ani podle neexistující vyhlášky
přiznat novou akreditaci a držitel akreditace
přiznané před 1. 7. 2017 nemůže zaštiťovat
vzdělání lékaři zařazenému po tomto datu
do oboru. Jinými slovy, může být dokončeno
pouze vzdělávání lékaře zařazeného do oboru
před 1. 7. 2017.

Ze strany MZ zaznívají sliby, že vyhláška
bude vydána do konce roku 2017, pak do konce
března 2018, nyní je slíbena platnost od 1. 1. 2019
a potom bude možné žádat o nové akreditace
a ty budou do 6 měsíců vydány! Ze všech stran
zaznívají sliby „školte dle starých pravidel, vše
bude zpětně uznáno“. Místa školených lékařů
mohou být dotována MZ (předesílám, že o tyto
peníze nestojím). Tyto peníze jsou pro ostatní
kolegy ztraceny na 1–2 roky.
Z chování státu jsem pochopil, že má idea
o předání praxe je bláhovostí. Zájemcům o obor
doporučím cestu asi 8 km (SRN – nástup přes
100 000 Kč), nač dělat šaška v zemi, kde o vás
úředníci a ani politici nestojí. Já jednoho dne
pověsím klíče od ordinace na hřebík se slovy
„sorry v…“, ev. „nazdar v rakvi“, a jdu rybařit.
Poznámka: Jen pár dnů po paní doktorce
mne oslovil stran akreditace další kolega a vím
o třetím lékaři, který se rozhodl pro krok do
neštěstí – a máme vymalováno. Skoro bych řekl:
Čest práci!
MUDr. Michal Polák, Meziboří

Vážený pane prezidente, velmi si cením
Vaší snahy upozornit na problém a vyřešit
situaci českého zdravotnictví se zaměstnáváním cizinců na pozice lékařů, kteří pocházejí ze zemí mimo EU, především z Ukrajiny
a Ruska. Jsem lékař, který pracuje na jednom
oddělení v teplické nemocnici, a tento problém se bohužel těsně dotýká všech mých
domácích kolegů i pacientů přicházejících
k ošetření či hospitalizaci do naší nemocnice.
Podíl zejména Ukrajinců bez úspěšně složené aprobační zkoušky na našich klinických,
ale i ostatních odděleních rok od roku stoupá
a např. na interně již dosáhl takového stupně, že cizinci snad překračují počet českých
lékařů s odpovídajícím vzděláním, kteří by
mohli vykonávat jejich dozor. Situace se ale
dramaticky zhoršuje například i na chirurgii, neurologii, následné péči i jinde, i když
ne v takové míře. Bohužel je již v tuto chvíli
natolik vyhrocená, že tyto lékaře na „praxi“

nemá kdo nahradit a v okamžiku, kdy by nemohli samostatně pracovat, jak se to nyní
děje, zhroutila by se stěžejní oddělení teplické nemocnice. Tito lékaři totiž samozřejmě neasistují za rameny svým dozorujícím
lékařům, jako jsme to dělali my v 6. ročníku
medicíny, nýbrž jsou vhozeni bez jazykových
a ověření odborných znalostí do personálně
zdecimovaného provozu. Jejich jmenovky
se běžně objevují samostatně v lékařských
záznamech. Samozřejmá je jejich účast na
zajištění služeb. Jaká by byla motivace ředitelů nemocnic poskytovat za plat vzdělání
tak velkému počtu lékařů z rozvojových zemí,
aniž by od nich byla vyžadována samostatná
činnost?
Rád bych se vyjádřil k některým myšlenkám uveřejněným v Tempus medicorum.
S Vaším názorem, že díky těmto pracovníkům ředitelé nemocnic šetří provozní náklady, souhlasím jen částečně, protože úměrně

jejich počtu na oddělení také vzrůstá počet
nesmyslně indikovaných konzilií a vyšetření
komplementem. To poté zatěžuje i ostatní
personál a samozřejmě na jiném místě i nemocniční rozpočet.
Nízká úspěšnost aprobační zkoušky může
být také dána její špatnou organizací. V takto
širokém pojetí, jako je nyní zkoušena, by měla
probíhat například rozdělená na jednotlivé zkoušky z hlavních oborů obdobně jako
v 6. ročníku LF, a ne v jednom termínu jako
nyní. Rozsah požadovaných znalostí má být
přesně dán například literaturou. Mých ukrajinských kolegů je mi určitým způsobem líto,
protože jsou také z jistého úhlu pohledu oběti,
je na ně pohlíženo s despektem, což si mnohdy
nezaslouží, nebo pracují jen na jiné pozici,
než by odpovídalo jejich vzdělání. To je chyba
především našeho státu, který upřednostňuje odsouvání řešení před bezpečností
vlastních občanů.

Hazard se zdravím
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NEDOSTATEK LÉKAŘŮ

Nejsem odborník na evropské právo,
ale nedovedu si představit, jak je tímto zajištěna naše povinnost zajistit bezpečnou
lékařskou péči všem evropským občanům.
Příprava na vyrovnávací zkoušky by se
měla centrovat do doškolovacích zařízení
ve spolupráci s velkými (fakultními) nemocnicemi. Obory, kde student vykonává
praxi, by měly být voleny v návaznosti na
obsah zkoušky, což často nyní není a lékaři
cizinci mnohdy hostují i na neklinických

odděleních. Takže hra na vzdělávání jaksi
pokulhává již na první pohled. Opravdu
proškolený lékař s dobrou jazykovou a odbornou výbavou by byl jistě vítanou pomocí
pro naše zdravotnictví.
Postupující závislost na lékařích bez
aprobační a jazykové zkoušky je zhoubná.
V Ústeckém kraji se to podle mých informací týká více nemocnic. Řešení již mělo
přijít dříve, ale lépe teď než později. Prosím,
vytrvejte ve snaze napravit tento chybný

krok, který jen maskuje skutečné personální problémy a oddaluje řešení, které bude
o to bolestnější a již nyní může stát zdraví či
životy občanů, kteří často nemají dostatek
informací a mylně se domnívají, že něco
takového by náš stát nikdy nedopustil.
To nelze přehlížet lidsky ani profesně.
Jméno lékaře, který si přeje zůstat v anonymitě, je redakci časopisu Tempus medicorum známo.

Personální krize v Karlovarské krajské nemocnici
Vážení zastupitelé! O Iniciativě KKN
(Karlovarská krajská nemocnice), sestrách,
lékařích, všech zdravotnících a nemocnicích
bylo v loňském roce nejen na půdě krajského
úřadu mnoho napsáno, řečeno, podpořeno i zamítnuto. Přestože nebylo ze strany vedení KK
splněno vše, co bylo ústy pana radního Bureše
prokazatelně přislíbeno, je pravdou, že platové
podmínky sester se od loňska zlepšily. Mladé
sestry nastupující do KKN mají nyní mzdu
srovnatelnou s platy ve státních zařízeních,
ne již tak starší a zkušené, z mého pohledu
nepostradatelné sestry.
I tato skutečnost je také důvodem, proč
se nevrací do nemocnic žádné zkušené sestry
z jiných zařízení, kam jich z KKN v minulých
letech právě z důvodu nesrovnatelných rozdílů
v platech mnoho odešlo.
Nemocnice ze svých zdrojů již nemůže nic
dělat, a přestože je snaha o nábory zaměstnanců, situace v nemocnici se nelepší, spíš naopak.
Stav je již více než alarmující! V Karlovarském
kraji je momentálně nejhorší situace co do
nedostatku lůžek z celé republiky!
Každý z nás, našich dětí, rodičů, příbuzných a blízkých, našich přátel je potenciálním
pacientem, pro kterého nemusí být v případě
akutního stavu volné lůžko a který je tak vážně
ohrožen na životě!
Denně bojujeme s obrovským tlakem na
lůžka, náporem na zaměstnance a hrozbou
poškození pacientů. Je zcela běžné, že na volné
lůžko čekají pacienti ve špatném stavu celý
den, nemohou být zdaleka přijati všichni, kteří
to potřebují, a pacienti i příbuzní vyvolávají
konflikty s personálem, viní ho z nedostatku
lůžek, hrozí stížnostmi, lékaři i sestry jsou
permanentně pod nepopsatelným tlakem!
V této situaci, kdy se dějí věci, které není
v našich silách a možnostech ovlivnit, pokládám za svou povinnost a povinnost všech vedoucích pracovníků jednotlivých pracovišť
chránit náš personál před případnými právní-
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mi dopady nedostatku lůžek na zdraví a životy
pacientů.
Další velmi podstatnou otázkou jsou etické
a morální dopady celé této katastrofy na každého zdravotníka.
Děkuji Vám za přečtení mého dopisu a byla
bych ráda, kdyby se zástupci zdravotníků v budoucnosti při řešení následků celé této strašné
situace nedočkali otázek, které jsem v uplynulém roce také mnohokrát slyšela: „Proč jste
něco neřekli a neudělali…“
Přikládám svůj dopis, zaslaný v úterý vedení nemocnice, panu radnímu pro zdravotnictví, MUDr. Věře Procházkové jako předsedkyni zdravotního výboru KK a poslankyni
Parlamentu ČR.
Miroslava Korseltová, vrchní sestra interního
oddělení v Chebu a členka Iniciativy KKN

*****
Dobrý den, paní ředitelko! Interní oddělení disponuje omezeným počtem 39 lůžek od
června 2017, a to z důvodu nedostatku všeobecných sester. Situace se od té doby nezlepšila,
přestože nikdo nedal výpověď, odešlo několik
sester na PN z důvodu rizikového těhotenství
a jedna snížila úvazek. Nikdo nový ale nenastoupil.
Situace graduje. Pacientů přibývá. Nemáme dostatek lůžek pro nově příchozí pacienty
a při snaze lékařů o umístění do jiného zařízení
zjišťujeme, že kapacita lůžek je vyčerpána často v celém kraji! Je kritický nedostatek intenzivních lůžek, pacienti odkázaní na tuto péči
jsou evidentně ohroženi!
Hovořím za internu, ale situace je podle
dostupných informací velmi podobná i na jiných odděleních.
Momentálně je bohužel běžné, že ve stacionáři interní ambulance jsou uloženi tři pacienti, další dva jsou uloženi na lehátka v některé
z vyšetřoven, čekají na přijetí k hospitaliza-

ci, což ale prakticky není možné, protože na
39lůžkovém oddělení je přijato 40 pacientů
a minimálně jeden leží na chodbě. Situace je
velmi dramatická zejména během víkendů,
personál se nemá kam obrátit pro pomoc, je
v těchto situacích naprosto ponechán svému
osudu…
V interní ambulanci chybí jedna všeobecná
sestra a tři praktické sestry do plného stavu.
Služby ve dvou nelze za těchto okolností zajistit. Během noci je přítomna jedna sloužící
sestra, která musí obstarat ambulantní pacienty, pacienty přivezené RZP a zároveň ležící
a čekající pacienty ve stacionáři. Fyzicky to
pochopitelně není možné. Nelze v takové situaci garantovat pacientům bezpečnou péči,
a nesouhlasím s tím, aby byly naše sestry takto dlouhodobě vystavovány tak obrovskému
tlaku, přetížení a zejména zodpovědnosti za
možné pochybení.
Úplně stejná situace je v případě, že ukládáme pacienty na chodbu lůžkového oddělení.
O uplynulém víkendu takto ležel na chodbě
pacient v terminálním stavu, nebylo možno ho
umístit na pokoj. Opominu-li etická hlediska,
což lze velmi těžko, nelze takto poskytovat
bezpečnou péči, sloužící personál je psychicky
i fyzicky nadměrně přetížen. Již skutečnost, že
na stanici koncipované pro 28 pacientů jich
leží 39 (!), je pro personál velmi limitující a zatěžující, na pokojích není odkládací prostor,
lůžka navíc zcela vylučují možnost jakéhokoli
soukromí a komfortu pro pacienty. Personál
čelí každodenním problémům s dodržením
hygienických podmínek při práci!
Zodpovědnost za případná pochybení
odmítám nechávat na sloužícím personálu.
Zároveň opět hrozí, že tento tlak řada zaměstnanců bude řešit odchodem do jiného zařízení.
Opakovaně poukazujeme na zhoršující se
situaci, opakovaně bez výsledku.
Je mou povinností Vás na toto upozornit.
Miroslava Korseltová
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Přesčasy lékařů drží celé zdravotnictví
Nemocnice Mělník uzavřela od začátku dubna několik svých oddělení. Vedení se totiž nedohodlo s lékaři
na kolektivní smlouvě. Lékaři ovšem nestávkují, jen odmítli sloužit nadlimitní přesčasy a nemocnici to
paralyzovalo. Je to důkaz o přepracovanosti lékařů.
Dohodu o kolektivní smlouvě mezi lékaři
a vedením nemocnice se nedaří uzavřít už
půl roku. Lékaři nejsou spokojeni s navrhovanou valorizací mzdy, ale nemocnice trvá
na svém návrhu, podle kterého je navýšení
jejich mezd dostatečné. Ani jedna ze stran
zatím nehodlá ustoupit, i když je zřejmé, že
tak radikální krok, jako je uzavření hlavních
oddělení nemocnice, povede k dalšímu vyjednávání.
Případ Nemocnice Mělník ale jasně
ukazuje na jiný rozšířený nešvar českého
zdravotnictví, na který lékaři a zdravotníci
vytrvale upozorňují. Jsou jím výrazně vysoké
přesčasy lékařů a dalšího personálu – dokonce tak vysoké, že překračují zákonem
povolené limity.

Bez přesčasů lékařů
nemocnice zkolabovala

Lékaři v mělnické nemocnici nestávkují.
Protože nemocnice odmítá jejich požadavky,
prostě se „jen“ rozhodli nesloužit přesčasy.
„Někteří lékaři odmítli pokračovat ve výrazně
nadlimitní přesčasové práci za podmínek
navržených zaměstnavatelem,“ potvrdil Marek Dvorský z místní organizace Lékařského
odborového svazu.
Nemocnici rozhodnutí lékařů skoncovat
s přesčasy takřka paralyzovalo. Oznámila, že
dočasně musí „z provozních důvodů“ uzavřít interní oddělení, interní JIP, chirurgické
oddělení, chirurgickou JIP, ortopedické oddělení, chirurgický a ortopedický operační
sál a jednodenní chirurgii JPL. Pacientům
směřovala nemocnice tento vzkaz: „V případě
zdravotních komplikací doporučujeme obrátit se na Nemocnici Na Bulovce.“

Ani po otevření nemocnice
nepojede na plnou kapacitu

Nemocnice přestala ve skutečnosti přijímat pacienty už ve středu 28. března. Ty
stávající pak postupně rozveze do okolních
nemocnic. Důvod popsal předseda představenstva Mělnické zdravotní a. s. Tomáš Beran
jasně: „Nemáme koho dát v noci k pacientům.
S lékaři vyjednáváme dál.“
Zatím bude nemocnice uzavřená do poloviny dubna. Pokud se ani poté nemocnice
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s lékaři nedohodne, je rozhodnutá lékařům tzv.
„ústavní pohotovostní služby“ (ÚPS) ze zákona
nařídit. I pak by ale fungovala jen na třetinu
své kapacity. „Vedení nemocnice se nyní snaží

zorganizovat vše tak, abychom byli schopni obnovit provoz na daných odděleních co nejdříve
a s co nejmenším dopadem na poskytování péče
pacientům,“ zní v prohlášení vedení.

Dopady i na záchranáře

Katastrofa je to i pro okolní nemocnice a středočeskou záchranku. Středočeské
i pražské nemocnice jsou už tak přeplněné.
Nemocnice v Mělníku přitom od záchranky
měsíčně přebírala kolem 350 pacientů.
Ti budou muset směřovat do nemocnic
v Mladé Boleslavi, Slaném, Kladně nebo na
pražskou Bulovku, se kterými teď záchranka
o příjmu pacientů jedná. Navíc záchranáři
v Mělníku povolali do služby o jednu posádku navíc, protože sanitky budou jezdit
delší cesty.

K ochromení nemocnice
stačila třetina lékařů

Ať už spor o valorizaci mezd v nemocnici v Mělníku dopadne jakkoliv, lékaři svým

protestem poukázali na neúměrný počet
přesčasů, které musí sloužit, aby české
nemocnice a potažmo české zdravotnictví
fungovaly.
K tomu, aby velká nemocnice musela
drasticky omezit svůj provoz a ta nejdůležitější oddělení úplně uzavřít, stačila menšina
lékařů. Přesčasy odmítlo sloužit pouhých
32 lékařů z celkových 80.
Navíc neodmítají chodit do práce – jen
nenastoupí v přesčasech do tzv. ústavních
pohotovostních služeb. Ty z definice zákona
zajišťují lidem péči v nemocnicích i mimo
pravidelný provoz. Ať už pacientům, kteří
tam leží, nebo těm, které přiveze sanitka či
přijdou sami třeba v noci.

Protest odhalil nadlimitní
přesčasy lékařů

Právě sloužením těchto služeb k běžné
pracovní době lékaři dosahují rekordních
přesčasů. Tak vysokých, že porušují zákoník
práce. Více o tom například v článku „Lékaři
porušují zákon, slouží stovky hodin přesčasů“
uvedl prof. Pafko.
Situace se přitom bude zhoršovat, protože
současný nedostatek lékařů bude brzy ještě
větší. Psali jsme o tom zde: Za rok začnou staří
lékaři ubývat rychleji, než školy dodají nové.
Příklad z Mělníka ukazuje, jak blízko je skutečné
omezení dostupnosti a kvality péče v českém
zdravotnictví.
David Garkisch
www.nasezdravotnictvi.cz
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Důsledky personální devastace
nemocnic
Prohlášení předsedů okresních sdružení České lékařské komory
Královéhradeckého kraje

V posledních měsících se vyhrotila situace
s nedostatkem akutních lůžek v rámci Královéhradeckého kraje. Z důvodu personálního
nedostatku zdravotních sester a lékařů jsou,
byť někde jen přechodně, redukována lůžka
na nemocničních odděleních či zavírána celá
oddělení. Míra omezení v nemocniční péči vytváří nestandardní prostředí pro poskytování
zdravotní péče. Problémy nemocniční péče se
přenášejí i do péče ambulantní.
Nedostatečná kapacita akutních lůžek
přináší značnou stresovou zátěž pro lékaře
příjmových ambulancí, urgentního příjmu nemocnic a sloužící lékaře jednotek intenzivní
péče. Není výjimkou situace, kdy služba v nemocnici začíná bez volného lůžka s možností
umělé plicní ventilace či s plně obsazenými
standardními odděleními. Přestože je nedostatek zdravotnického personálu v nemocnicích důsledkem společenským, ekonomickým
a organizačním, za rozhodování v konkrétní
situaci je odpovědný vždy konkrétní lékař.
Veřejnost o dané situaci není adekvátně
informována a požadavky pacientů a jejich
příbuzných na danou situaci ohledy neberou.
Vedení zdravotnických zařízení zavírání lůžek nezveřejňuje, v situaci paušálních plateb
menší objem vykonané práce či práce méně
finančně náročná přináší nemocnici úsporu. Vytrácí se odpovědnost za zdravotní péči
v daném regionu a odpovědnost nemocnic se
omezuje na nemocné toliko již do péče přijaté.
Takováto stresová situace je dále pro lékaře
neúnosná. Vzhledem k tomu, že jde o situaci krizovou a v čase se prohlubující, je nutno zvažovat
řešení v kategorii krizových. Ta můžou vzniknout společným úsilím krajského úřadu, velkých
poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven. Vyzýváme proto všechny zúčastněné
k iniciativě v zaujetí potřebných kroků.
Královéhradeckému kraji chybí ucelená
koncepce zdravotní péče, která by přispěla k jednoznačnému určení povinností a kompetencí
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Foto: Martin Kubica

Dne 4. 4. 2018 se sešla v Hradci Králové Krajská rada České lékařské komory Královéhradeckého kraje
a vydává toto prohlášení:

MUDr. Eduard Havel, Ph.D., předseda OS ČLK v Hradci Králové

v poskytování zdravotní péče. Vnímáme nutnost užšího propojení regionálních nemocnic
navzájem a s fakultní nemocnicí. Potřebujeme
koordinovanou síť nemocničních zařízení celého Královéhradeckého kraje s jasnými povinnostmi a kompetencemi v zajištění zdravotní
péče tak, aby pacienti měli důvěru v jednotlivá
zařízení s vědomím možnosti přesunu na jiné
pracoviště podle stupně závažnosti stavu.
V této souvislosti varujeme před řešením
personální krize v zaměstnávání lékařů z jiných
zemí bez prověření odborných a jazykových
znalostí. Jde o medicínsky riskantní postupy,
které stres vedoucích lékařů oddělení zvyšují
a v očích veřejnosti prestiž zařízení snižují.
Je třeba vytvářet podmínky pro jednodenní péči v chirurgických oborech a tuto
službu s důvěryhodnými subjekty urychleně
nasmlouvat. V Hradci Králové chybí lůžka následné péče zejména v oblasti intenzivní a ošetřovatelské. Je třeba „uvolnit ruce“ lékařům
a zdravotním sestrám pro zdravotnickou práci,
omezit administrativu a zbytné výkaznictví.
Nadále má smysl vytvářet finanční pobídky pro nastupující lékaře a zdravotní sestry.
Stabilizovat perspektivní pracovníky na odpovědných místech poskytovatelů zdravotní

péče. Zaměřit se na benefity pro zdravotníky,
aby neopouštěli práci ve zdravotnictví. Zvyšovat prestiž zdravotnických povolání. Finanční
pobídky je třeba zaměřit i na lékaře, kteří
odešli pracovat do zahraničí. V návratu jim
leckdy brání počáteční investice do bydlení,
mobility a ztráta kontinuity ve vzdělávání
vlastním i vzdělávání jejich dětí.
V neposlední řadě pro vlastní ochranu
zdravotníků žádáme informovat pravdivě
a otevřeně veřejnost o personální situaci poskytovatelů zdravotní péče.
Jako předsedové okresních sdružení České lékařské komory jsme připraveni podle
svých znalostí a možností reformním krokům
napomáhat.
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.,
předseda Okresního sdružení ČLK v Hradci Králové
MUDr. Václav Hanka,
předseda Okresního sdružení ČLK v Náchodě
MUDr. Miroslav Végsö,
předseda Okresního sdružení ČLK v Rychnově nad Kněžnou
MUDr. Pavel Konopásek,
předseda Okresního sdružení ČLK v Jičíně
MUDr. Richard Ferkl,
předseda Okresního sdružení ČLK v Trutnově
Hradec Králové, 4. 4. 2018
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Krize ve Zlínském kraji
Páteřní osu zlínského krajského zdravotnictví tvoří celkem čtyři nemocnice: Krajská nemocnice Tomáše
Bati ve Zlíně, Kroměřížská nemocnice a. s., Uherskohradišťská nemocnice a. s. a Vsetínská nemocnice
a. s. Co okres, to jedna nemocnice. Všechny jsou dosud zřizovány krajem, mají letitou historii, vznikly
přirozeným vývojem a poskytují velmi kvalitní zdravotní péči asi 590 000 obyvatelů kraje. Za svou éru
prošly poměrně zásadními rekonstrukcemi a modernizací provozů tak, aby jejich služby odpovídaly
potřebám moderní medicíny.
Podstatné je říci na úvod, že mají klasickou strukturu jednotlivých specializací a zlínská nemocnice navíc poskytuje v některých
segmentech i tzv. superspecializovanou péči.
Díky geografické poloze a vzájemné blízkosti
spolupracují nejen velmi dobře mezi sebou,
ale zejména s vyššími klinickými pracovišti
v nedaleké Olomouci i Brně. Tak jako všude
je kvalita zdravotní péče založena zejména
na sehraných týmech, jejich vysoké profesionalitě a poměrně intenzivním nasazení
jednotlivých lékařů a sester, tvořících toto
soukolí. V posledních letech došlo ke zdařilým manažerským počinům, díky kterým se
některé nemocnice odrazily ode dna a slovy
ekonoma se dostaly z červených do černých
čísel. Zdálo by se, že základní zadání se plnit
daří, vůz jede správným směrem a není důvod
obávat se turbulencí. Přesto se vedení kraje
rozhodlo k poměrně zásadní reorganizaci
krajského zdravotnictví a v lednu prosákly
z kraje informace, které začaly žít vlastním
životem.
Dostal se nám do rukou materiál nazvaný
Základní směry řízení nemocnic založených
Zlínským krajem pro období 2018–2020. Autorem je MUDr. Radomír Maráček, předseda
představenstva a krajský ředitel všech nemocnic v jedné osobě. Odvolává se na ideovou předlohu tzv. Integrované strategické koncepce pro
řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotních služeb
ve Zlínském kraji, schválenou ZZK 26. 6. 2013.
Maráčkův text však jde výrazně odvážně dál
a je nyní samotným hejtmanem Jiřím Čunkem
zpochybňován jako text, který není zdaleka
definitivní a o kterém krajské zastupitelstvo
hlasovat nebude. Žádný jiný však v současné
době k dispozici není, a proto jsme ani neměli
šanci jiný text oponovat. Základní myšlenka,
která se jako červená nit line celým materiálem, je snaha posílit provoz i erudici Krajské
nemocnice Tomáše Bati a centralizovat do
ní většinu péče. Udělat z ní rozhodnutím od
zeleného stolu nemocnici téměř fakultního
typu. Cesty do pekel bývají dlážděny dobrými
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úmysly, praví přísloví. Nic bychom nenamítali,
kdyby se však v posílení krajské nemocnice
neskrývalo signum diaboli. Tím je podle našeho názoru odsávání některých zajímavých
lékařských výkonů a určitého spektra pacientů
ze stávajících zbylých tří okresních nemocnic.
Bohužel i takových výkonů, které se běžně na
okresech prováděly, provádějí a které nepatří
mezi špičkové výkony, k nimž by musel být
přizván odborník se speciální atestací a licencí.
Jedná se např. o veškerou dětskou operativu
(přičemž pediatrická populace, jak známo, reprezentuje pacienty ve věku 0–19 let).
Další lahůdkou je vytvoření tzv. společných
lůžkových fondů. Tedy splynutí oborů chirurgického typu pod jeden primariát, podobně se
zamýšlí s obory interními. V Baťově nemocnici
již došlo ke sloučení radiologického primariátu
a oddělení nukleární medicíny, podobná atrakce se chystá v Uherskohradišťské nemocnici.
Zcela otevřeně se počítá s redukcí některých
pohotovostních služeb v periferii a jejich posílením v kraji. Materiál otevřeně připouští
zhoršení komfortu dojezdu pacientů za péčí,
avšak míní to údajně kompenzovat její vyšší
kvalitou. Aby vše toto mohlo vejít v život, operuje se tu běžně pojmy, jako je použití personálu
ve všech nemocnicích. To si nelze vyložit jinak,
než že nedostatek personálu v nemocnicích,
což je skutečná bolavá pata celého českého
zdravotnictví, se tu bude řešit přesuny lékařů
a sester podle aktuálních potřeb po celém kraji.
Velmi vlídné gesto zaměstnavatele. S možnými
právními problémy se v materiálu tak trochu
počítá, neboť pan ředitel Maráček sám upozorňuje na jednu z nevýhod – nutnost vyžádat
si souhlas zaměstnance k takovému postupu.
Mezi zdravotníky tedy existuje oprávněná
obava, že dosud medicínsky plně kompetentní
okresní nemocnice se pozvolna mohou přeměnit jen v jakési záložní stanice a odkladiště pacientů podle momentálních potřeb krajského
pracoviště. Že veškerá zajímavá (a to i ta běžná
rutinní) medicína se bude dít jen v jednom
centru na úkor ostatních nemocnic. Logicky

se nabízí otázka: Jakou atraktivitu budou mít
do budoucna tato zařízení pro začínající lékaře
a sestry? Jak bude probíhat vzdělávání lékařů
a sester v takových nemocnicích, kde se nepotkají s celým tradičním spektrem pacientů
a veškerými výkony nutnými pro atestační
zkoušku? Jistě, jediným garantem péče, a tedy
i vzdělávání, má být Baťova nemocnice. Nabízejí se dvě možnosti. Buď bude muset začínající
lékař skutečně dojíždět a pracovat v krajské
nemocnici, a bude tak zákonitě chybět na okrese, kde je jich už tak málo, nebo to sklouzne
k formalismu a potvrzení o absolvování praxe
se budou udělovat jako na běžícím páse i za
praxi zkrácenou – tedy částečnou. V nejhorším
případě bez jejího absolvování.
Všechny výše vyjmenované tendence jdou
jasně proti duchu udržení či zvyšování kvality
zdravotní péče ve stávajících zařízeních. Nákup skvělých odborníků do jedné nemocnice
nevyváží takový celkový zmar. Pomíjíme zcela,
že krajská koncepce v žádném případě neřeší
stárnutí populace zejména praktických lékařů i stomatologů v terénu, jejich nedostatek
a příšerný demografický vývoj v medicíně jako
takové. Sociologický dopad na předpokládanou
nižší atraktivitu našich nemocnic pro pacienty
i personál bude také nezanedbatelný. Již dnes
se venkov potýká s odlivem mladých lidí a jejich stěhováním do velkých center. Maráčkův
(hejtmanův) koncept to vše může jen urychlit.
Co říci závěrem?
Snažíme se jako členové komory vyvíjet
tlak na volené zástupce všech úrovní, aby při
svém rozhodování a hlasování brali v potaz
i naše námitky a domýšleli možné dlouhodobé
dopady svých činů.
Organizujeme petiční akci zdravotníků,
jejíž text přikládáme, a žádáme své kolegyně,
kolegy, střední zdravotnický i pomocný personál v kraji, aby nás svými podpisy podpořili.
Budeme se snažit dosáhnout na pozvání na
krajský seminář či pracovní zasedání krajského
zastupitelstva určené tomuto tématu. Vadí
nám, že na jednání jsou přizváni dosud nám
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neznámí konzultanti z řad cizích „odborníků“
na zdravotnictví a některých primářů. Nám
známá jsou zatím jen dvě jména: dr. Hroboň
a dr. Šubrt. Se zástupci ČLK všech dotčených
okresů se zatím jaksi nepočítá. Tento postup
jednání vyvolených „za zavřenými dveřmi“
pro nás neskýtá záruku poctivého a demokratického přístupu k tak vážné věci.
Nepovažujeme za náhodu, že zrovna v této

době probíhají konkurzy na místa všech primářů v Baťově nemocnici.
Obáváme se nevratnosti špatných rozhodnutí.
Podporujeme modernizaci i rozvoj atraktivity všech našich nemocnic a vážíme si dosavadní finanční podpory státu, krajského
úřadu i jiných institucí a firem. Zejména v dobách, kdy je české zdravotnictví chronicky

podfinancováno pod evropským průměrem.
Přejeme si však příznivé podmínky a podporu pro přirozenou evoluci, nikoliv revoluci
v našich nemocnicích.
MUDr. Tomáš Šindler, OS ČLK Kroměříž
MUDr. Jaroslav Novák, předseda OS ČLK Kroměříž
MUDr. Ivana Horková, OS ČLK Kroměříž
MUDr. Richard Kreml, OS ČLK Kroměříž
MUDr. Miloš Kucián, OS ČLK Kroměříž

Petice zdravotníků proti omezování
fungující a dostupné zdravotní péče
v nemocnicích založených Zlínským
krajem
My, níže podepsaní, žádáme
Zastupitelstvo a Radu Zlínského kraje a jmenovitě i hejtmana
Jiřího Čunka, stejně jako další osoby zodpovědné za řízení
zdravotnictví ve Zlínském kraji,
• aby začali řešit skutečné problémy, se kterými se potýká
zdravotnictví ve Zlínském kraji,
to znamená nedostatek praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost,
stejně jako stomatologů v kraji.
Průměrný věk praktických lékařů je 58 let. Bez lékařů v terénu se
celý systém zdravotní péče zhroutí
a péče se stane velmi těžce dostupná. To považujeme za prvořadý úkol
kraje v oblasti zdravotnictví, kterým
se však nikdo nezabývá.
• aby zajistili plnohodnotný
rozvoj všech okresních nemocnic
jako pilířů dostupné specializované
lůžkové zdravotní péče ve všech částech Zlínského kraje. Omezování
péče v regionech a rušení oddělení
jsou nevratné kroky. Jsme jedním
z regionů, kde geografické rozložení
nemocnic je optimální a nemocnice
ve Vsetíně, v Kroměříži, v Uherském
Hradišti a ve Zlíně zajišťují kvalitní
a dostupnou péči. Jejich ekonomická situace je po dlouhé době stabilizovaná.
• aby domýšleli důsledky
svých rozhodnutí. Například zru-
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šení běžné dětské operativy znamená
de facto zrušení dětského oddělení.
Bez něj nemůže existovat porodnice,
bez dětského oddělení nebudou dětští
lékaři, kteří zajišťují i dětskou pohotovost v regionu. Přesunem pacientů,
a tím i spektra výkonů do jediného centra se ve zbylých okresních nemocnicích vážně naruší proces povinného
vzdělávání zdravotníků. Tento krok
odradí zejména začínající lékaře a sestry, aby nastoupili do těchto nemocnic.
Tím je ohrožen v konečném důsledku
pacient.
• aby si konečně uvědomili, že to
nejcennější ve zdravotnictví jsou
erudovaní zdravotníci, a nehazardovali s posledními zbytky jejich trpělivosti. Nedostatek personálu se jeho
chaotickými přesuny mezi nemocnicemi v žádném případě nevyřeší. Riziko
dalšího odlivu lékařů a sester z našeho
kraje je velmi pravděpodobné.
• aby zajistili rovnoměrně dlouhodobé investice do modernizace
všech okresních nemocnic ve Zlínském kraji. Zdravotnictví nevyřeší
jedna vybavená „supernemocnice“
v centru na úkor ostatních okresních
nemocnic. Netřeba vymýšlet vymyšlené. Inspirovat se můžeme např. od
sousedů z Rakouska, které má velmi
racionální regionální i nadregionální
péči.
• aby centralizovali s rozmyslem nákladnou a superspeciali-

zovanou péči, nikoliv však péči
běžnou, kterou dnes bez problémů
zajišťují nemocnice okresního typu.
• aby tvořili jakékoli systémové změny zdravotnické politiky
kraje ve spolupráci s garanty
lékařské kvality, což jsou Česká
lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, odborné společnosti
a profesní sdružení. Jen tak lze
minimalizovat nežádoucí otřesy, které každá změna zaběhnutých a fungujících systémů vyvolá.
Žádáme, aby Zastupitelstvo Zlínského kraje petici projednalo na svém
nejbližším zasedání.

Kontakt a petiční výbor:

MUDr. Jaroslav Novák, Partyzánská 14, 767 01 Kroměříž,
e-mail: jarynnovak.km et seznam.
cz, tel. 606 623 461
MUDr. Ivana Horková, Sokolská 81, 769 01 Holešov, e-mail:
I.Horkova et seznam.cz
Ludmila Šromotová, Altýře
4269/24A, 767 01 Kroměříž, e-mail:
lisrom22 et gmail.com
MUDr. Miloš Kucian, Blahoslavova 5, 767 01 Kroměříž, e-mail:
MilosKucian et seznam.cz
MUDr. Tomáš Šindler, Bílany č. 130, Kroměříž 767 01, e-mail:
tomas.sindler et volny.cz
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Plošné navýšení platů příští rok
nebude

Zaměstnance nemocnic čeká zřejmě v příštím roce na výplatních páskách zklamání. Nemocnice totiž
podle Ministerstva zdravotnictví nebudou plošně navyšovat odměňování, jako tomu bylo v uplynulých
letech. Kolik nemocnice dostanou, si musí dohodnout s pojišťovnami.

Ministerstvo zdravotnictví nechá tentokráte na vedení nemocnic, koho odmění
více, případně jakými nástroji si bude chtít
své zaměstnance udržet nebo přilákat nové.
Krok se pochopitelně nelíbí odborům, které
poukazují na to, že ministerstvo nedrží vládní
závazky. Předchozí vláda totiž přislíbila, že
zvýší tarify o deset procent třikrát za sebou,
k onomu poslednímu navýšení tak ale zřejmě
nedojde.
Ministerstvo zdravotnictví neplánuje pro
rok 2019 další plošné navýšení platových
tarifů a základních mezd. Desetiprocentní
nárůst změnou nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě se tak tentokrát konat nebude. Úřad
předpokládá pouze navýšení podle výkonnosti zaměstnanců, které nechá na samotných
nemocnicích.
„Poslední dva roky byl výrazně podporován a preferován pouze jeden ze segmentů,
poskytovatelé lůžkové péče (nemocnice), což
je v dlouhodobém horizontu neudržitelné
a nesystémové. V současné době klademe velký důraz na dosažení dohod v rámci dohodovacího řízení a ministr zdravotnictví apeluje na
zdravotní pojišťovny a poskytovatele zdravotních služeb, aby se mezi sebou domluvili a již
nadále nespoléhali na to, že si na Ministerstvu zdravotnictví jednotlivě vyjednají lepší
podmínky, tak jak to umožňovali předchozí
ministři. Toto navýšení úhrad dává prostor
poskytovatelům, aby k navýšení platů došlo
u všech skupin v lékařských i nelékařských
profesích podle potřeb každého konkrétního
poskytovatele,“ uvedla pro ZD mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.
Podle ministerstva by tak měl být tentokrát růst platů podobný pro všechny segmenty.
Už dříve přitom ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch zdůraznil, že by za navýšené prostředky rád viděl něco navíc, tedy zlepšování kvality
a dostupnosti péče.
„Navýšení úhrad poskytovatelů lůžkové
péče bude možné použít podle potřeby poskytovatelů, například na navýšení ohodnocení sester, na odměny, rozvoj péče, investice
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a tak dále. Jsou nemocnice, které v minulých hodnuto, že se platy a základní mzdy zvýší
letech navyšovaly platy a mzdy i nad rámec zaměstnancům tři roky po sobě o deset propovinného navýšení a v současné době nemají cent. Příští rok by přitom mělo proběhnout
personální problémy. U těchto poskytovatelů třetí navýšení.
zdravotní péče proto není žádoucí, aby znovu
„Odbory si neumí při současném nedonavyšovali platy a finanční prostředky tak mo- statku personálu a konkurenčních nabídhou použít na jiné nutné náklady,“ poukazuje kách na trhu práce představit, že by slib neŠtěpanyová.
byl dodržen. Nezvýšení platů a mezd v roce
V příštím roce se očekává, že bude z pro- 2018 by vedlo k výrazné personální devastaci
středků veřejného zdravotního pojištění a k následnému omezení zdravotní péče,“
rozděleno díky konjunktuře o 14 miliard píše Břeňková.
korun více než letos. Tyto peníze by vedle
Odboráři pak na tripartitě poukázali na to,
nezbytných položek, jako je růst centrových že už i v současné situaci probíhá zvyšování
léčiv, a dvou položek mimořádných (konec mezd výrazně hůře než v předcházejících leamalgámových plomb a reforma psychiatrie) tech. Proto znovu nadnesli svůj návrh, kterým
měly být rozděleny vyváženě mezi jednotlivé usilují o sjednocení odměňování ve všech
segmenty. Ty z nich pak mohou financovat jak typech nemocnic.
poskytování zdravotní péče, tak navyšování
Zdroj: www.zdravotnickydenik.cz
platů v lékařských
i nelékařských profesích podle potřeb daného poskytovatele.
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven
Jak se ovšem dá
a stavebnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
předpokládat, krok se
odborům nelíbí. „OdNáplň práce:
bory s tímto zásadně
• tvorba koncepce zdravotní politiky
nesouhlasí a zvýše• tvorba smluvní a úhradové strategie
• odpovědnost za organizaci a řízení v oblasti kontraktace
ní platů a mezd vidí
a kontroly vykazovaných zdravotních služeb, léčivých přípravků
jako jeden ze stabilia zdravotnických prostředků
• řízení útvarů v oblasti zajišťování a kontroly zdravotních služeb,
začních kroků k udr• motivace, personální rozvoj řízených zaměstnanců
žení zaměstnanců
• zastupování generálního ředitele
ve zdravotnictví,“
Požadujeme:
• VŠ vzdělání
uvedla minulý týden
• vzdělání lékařského směru se specializovanou způsobilostí
po zasedání tripartiz interních nebo chirurgických odborností výhodou
• odborná praxe ve zdravotnictví nebo zdravotním pojištění,
ty místopředsedkyně
• zkušenost s řízením větší organizace, znalost příslušných kapitol
zdravotních a sociálveřejného zdravotního pojištění, zkušenost s revizní činností
a orientace v úhradové problematice veřejného zdravotního
ních odborů Ivana
pojištění vítána
Břeňková.
Nabízíme:
• zajímavou, odbornou a perspektivní práci v příjemném kolektivu
Šéfka odborů
• nadstandardní finanční ohodnocení
Dagmar Žitníková
• kompletní odborné zaškolení v oblasti produktu, strategie
a vedení týmu
přitom na tripartitě
•
možnost dalšího vzdělávání
zdůraznila, že odbo• zajímavé zaměstnanecké benefity (auto ke služebním i soukromým
účelům, mobil, notebook, 5 týdnů dovolené, stravenky, flexipass,
ry trvají na dodržení
příspěvek na penzijní připojištění aj.)
závazku minulé vláV případě Vašeho zájmu nám zašlete životopis s motivačním
dy, kdy bylo i za účasti
dopisem na adresu:
Bc. Eva Píšová, vedoucí personálního odboru OZP,
současného premiéra
eva.pisova@ozp.cz
Andreje Babiše do-

ZDRAVOTNÍ ŘEDITEL
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Konference ČLK

PERSONÁLNÍ DEVASTACE
ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
23. KVĚTEN 2018
Konferenční centrum hotelu Grandior
Na Florenci 29, Praha 1

Česká lékařská komora Vás zve k účasti
na mimořádné konferenci k aktuálnímu tématu
„Demografická hrozba ve zdravotnictví“.
S příspěvky vystoupí pozvaní hosté a zástupci ČLK:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan I. LF UK
Ing. Zdeněk Kabátek, generální ředitel VZP
Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR
MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel Nemocnice Jihlava a místopředseda AČMN
MUDr. Petr Šonka, předseda SPL
JUDr. Alena Tobiášová, MBA, náměstkyně FN Brno
Ing. Markéta Bartůňková, ÚZIS
MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Program:

13.00 registrace
14.00 zahájení
16.00 přestávka
18.00 závěr

Účast na konferenci
bude ohodnocena 5 kredity.
Odborná vzdělávací akce je pořádána
v rámci celoživotního vzdělávání lékařů
dle SP č. 16.
V případě zájmu se můžete přihlásit
na adrese www.lkcr.cz/kurzy
Účastnický poplatek:
platba předem 250 Kč, na místě 300 Kč,
Číslo účtu: 19-1083620217/0100
Při registraci je nutné předložit doklad
o úhradě účastnického poplatku.
Číslo kurzu 58/18. Kurzy jsou řazeny
chronologicky podle data konání.
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Rytířem lékařského stavu byl pasován
MUDr. František Koukolík, DrSc.
V pořadí dvacátým čtvrtým Rytířem lékařského stavu byl v Tereziánském sále Břevnovského kláštera dne
15. 3. 2018 prezidentem ČLK slavnostně pasován primář MUDr. František Koukolík, DrSc.
Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,
Česká lékařská komora pravidelně oceňuje své nejvýznamnější členy již od roku 1996.
Titul Rytíř lékařského stavu je každoročně
udělován jedné z osobností české medicíny,
která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla
k rozvoji medicíny a která se svým morálním
jednáním stala příkladem a vzorem pro své
kolegy. Na rozdíl od řady dalších existujících
ocenění je titul Rytíř lékařského stavu výjimečný tím, že o jeho udělení rozhodují demokratickým způsobem samotní lékaři – členové
naší komory. Tentokrát vstupuje do pomyslné
síně slávy v pořadí již 24. člen tohoto elitního
klubu – MUDr. František Koukolík, DrSc.
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František Koukolík, lékař, vědec, spisovatel a humanista, se narodil 22. listopadu 1941 v Praze. Po maturitě na gymnáziu
v roce 1958 nedostal pro údajný buržoazní
původ ( jeho tatínek byl inženýr a maminka
pracovala jako sekretářka) doporučení ke
studiu na vysoké škole. Svůj kádrový profil si
tedy čerstvý maturant musel rok vylepšovat
jako pomocný dělník v libeňských Českých
loděnicích.
Studium na Lékařské fakultě UK v Praze zahájil František Koukolík v roce 1959
a na jaře 1965 pak tamtéž promoval v oboru
všeobecné lékařství. Po promoci až do první
atestace z patologické anatomie, tedy do roku
1969, pracoval v Anatomicko-patologickém
ústavu.

Vážený pane primáři, ctěný kolego,
Františku Koukolíku,
pasuji tě tímto mečem, z autority svěřené mi našimi kolegy, Rytířem českého
lékařského stavu. Ať i nadále stojíš věrně
po boku svých kolegů lékařů v boji proti
nemocem a utrpení našich pacientů.
Dámy a pánové, prosím o potlesk pro
rytíře Františka Koukolíka.
Poté, snad mi jeden nejapný vtip dovolíte,
vyměnil doktor Koukolík „studenou chirurgii“ za „chirurgii normální“, které se věnoval
postupně v nemocnicích v Českém Krumlově
a v Českých Budějovicích. Po složení atestace
z chirurgie se však k patologii vrací, když v roce
1973 nastupuje na místo primáře patologické-
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ho oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci.
Druhou atestaci z patologické anatomie složil
v roce 1978, a to již bylo o jeho další profesní
dráze prakticky rozhodnuto.
Primář Koukolík se více méně celý svůj
profesní život věnuje neuropatologii, zejména
neurodegenerativním chorobám mozku. Stejně tak je jeho jméno neodmyslitelně spjato
s pražskou Thomayerovou nemocnicí. Vždyť
funkci primáře tamní patologie zastával od
roku 1983 do roku 2012, tedy prakticky celých
třicet let.
Za svoji vědeckou činnost v neuropatologii získal v roce 1986 titul kandidáta věd,
když obhájil práci týkající se epidemiologie
Alzheimerovy choroby. V roce 1991 pak obhájil doktorskou disertační práci zabývající
se vztahem mozku a stárnutí a získal titul
doktor věd.
Vědecká a publikační činnost primáře
Koukolíka je skutečně nesmírně bohatá. Je
autorem nebo spoluautorem 12 vědeckých monografií, z nichž jen namátkou zmiňuji tituly:
- Strukturální podklady poruch paměti
- O vztahu lidského mozku a chování
- Alzheimerova nemoc a další demence
- Demence – její neurobiologie, klinický
obraz a terapie
Tato kniha získala v roce 2004 Vondráčkovu cenu České psychiatrické společnosti.
Jako přední český neuropatolog začal
primář Koukolík v roce 2001 budovat Národní referenční laboratoř pro Creuzfeldtovu-Jakobovu nemoc a další prionová onemocnění. V roce 2003 pak toto pracoviště vedené
primářem Koukolíkem získalo certifikaci
Světové zdravotnické organizace. A dnes
patří tato Laboratoř lidských prionových
chorob mezi přední evropská neuropatologická pracoviště.
Primář Koukolík je stále pracovně aktivní, nejenom coby emeritní primář patologie
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v Thomayerově nemocnici, ale také jako přednášející na 3. lékařské fakultě a příležitostně
i na fakultě filozofické. To však již otevíráme
další bohatou kapitolu profesního života
primáře Koukolíka – vědce, popularizátora
vědy, bořitele předsudků a bojovníka proti
tmářství.
Nevím, zda je údaj o 15 knihách určených
laické veřejnosti, který jsem si našel ve Wikipedii, pravdivý, ale faktem je, že většina z nás
si spíše než vědeckou monografii o prionových chorobách přečte knížky:
- Housata a svatý Augustin
- Lenochod a vesmír
- Mozek a jeho duše
- Vzpoura deprivantů
(Slovíčko deprivant, kterým se označují
psychopati pohybující se v politice, se stalo
nedílnou součástí moderní češtiny.)
- O nemocech a lidech
- Jak si lidé hrají
- Češi, proč jsme, kdo jsme a jak dál?
- Proč se Dostojevskij mýlil?
- Sociální mozek
- Mocenská posedlost
Za zmínku jistě stojí i to, že některé z těchto knih ilustrovala taková esa jako Vladimír
Renčín nebo Miroslav Barták.
Ale i ten, kdo nečte, se mohl s brilantní
inteligencí, nadhledem a smyslem pro humor
primáře Koukolíka setkat v jeho rozhlasových
či televizních pořadech.
Vzpomeňme alespoň rozhlasový pořad
Meteor nebo cyklus esejů věnovaných fenoménu stárnutí, který pod názvem Metuzalém
vysílala před pár lety Česká televize.
Již v roce 1992 získal primář Koukolík za
popularizaci vědy cenu Akademie věd ČR.
V roce 1997 byl pak za svoji práci přijat za
člena PEN klubu, tedy prestižní mezinárodní
organizace sdružující „osobnosti vládnoucí
perem“, které svým dílem přispívají k rozvoji

Rytíři
českého lékařského stavu
1996 prof. MUDr. Antonín Fingerland, CSc.
prof. MUDr. Jiří Syllaba, CSc.
prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc.
MUDr. Josef Hercz
1997 prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
1998 prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc.
2000	prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc.
2001 prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.
2002 MUDr. Karel Macháček
2003 doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc.
2004 prof. MUDr. Radana Königová, Ph.D.
2005 prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.
2006 prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
2007 prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
2008 prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
2009 prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
2010 MUDr. Hugo Engelhart
2011 MUDr. Jiří Jedlička
2012 prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
2013 prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
2014 prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
2015 MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.
2016 prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
2018 MUDr. František Koukolík, DrSc.
ideálů humanismu, mezinárodního přátelství
a ochrany lidských práv.
Primář Koukolík je od roku 2004 rovněž
členem dalšího elitního klubu, tedy České
lékařské akademie. Nikoliv náhodou obdržel v roce 2006 cenu Vojty Náprstka České
akademie věd za popularizaci vědy o mozku.
V roce 2012 pak svým Čestným uznáním primáře Koukolíka ocenila i společnost Mensa,
a to jako vědeckého esejistu, který svojí prací
propojuje neurovědu a neuropatologii se společenskými vědami a přispívá tak k propagaci
kritického a vědeckého myšlení.
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Pokud ani stovky článků a přednášek, desítky knih a monografií snad nestačily k tomu,
abych vás přesvědčil o významu osobnosti
primáře MUDr. Františka Koukolíka, DrSc.,
pak mohu ještě dodat, že astronomové z observatoře Kleť na jeho počest pojmenovali planetku, kterou v roce 1997 objevili, planetkou
„Koukolík“. Řekněte, kdo z nás to má?
V nejlepším se má přestat. Dobrá. Snad
ještě malá poznámka. Doktor Koukolík nezpívá v muzikálech, nenamluvil Křemílka
a Vochomůrku ani nebyl ředitelem komunistického JZD, není tedy příliš pravděpodobné,
že by mu v nejbližší době prezident republiky

RYTÍŘ LÉKAŘSKÉHO STAVU

připnul na hruď státní vyznamenání, které
by mu tolik slušelo. Bez ohledu na to však
primář Koukolík vždy byl, je a navždy bude
nepřehlédnutelnou osobností české vědy. Lékařem, který nese kupředu pochodeň vědění
a humanismu.
Dnes, v čase všeobecné idiotizace společnosti, která pohrdá vzděláním a věděním
vůbec, v době relativizace pravdy i morálky,
kdy řada z nás má oprávněný pocit, že kolo
dějin jako by se začalo zvolna otáčet zpět,
právě v takové době potřebujeme osobnosti, které nám tak jako dr. Koukolík ukazují
cestu. Snažme se tedy i my plnit své morál-

ní závazky vyplývající z našeho vzdělání
podobně jako primář Koukolík. Je to naše
povinnost.
V jedné ze svých knih pan primář napsal:
„Přeji si zemřít mlád, ale co nejpozději to bude
možné.“ Pane primáři, dovolte mi, abych se
k tomuto přání skromně připojil.
Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami
zdobí rytíře.
Jsem hluboce přesvědčen, že titul Rytíř
lékařského stavu náleží MUDr. Františku
Koukolíkovi, DrSc., právem.
MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Eques ordinis medicorum bohemicorum

D

ostalo se mi nejvyšší pocty,
které se může českému lékaři
dostat. Díval jsem se na lidi,
k nimž jsem měl promluvit.
Uvědomil jsem si, že na pódiu nejsem
sám, stojí tam mnoho těch, kdo nejsou
vidět.
Jsem jim vděčný. Především rodičům.
Měli odvahu přivést mne na svět v roce 1941.
Narodil jsem se několik týdnů poté, co Reinhard Heydrich přednesl plán zničení českého
národa. Manželce, která to se mnou vydržela
déle než půl století. Sám bych to se sebou tak
dlouho nevydržel. Oběma synům. Vlastním
synem bych byl nerad, měl bych to s otcem
těžké. Všem učitelům: v první obecné těm, kdo
mne naučili globální čtení, takže čtu stránky
„najednou“. Paní učitelce Vlkové, která mi na
vrcholu stalinismu roku 1952 vysvětlila, co je
diktatura. Na lékařské fakultě pánům profesorům Bednářovi, Charvátovi, Vondráčkovi
a Hennerovi, kteří nesdělovali pouhá fakta,
ale jejich medicínský a lidský smysl. Ve svém
oboru prof. J. Dobiášovi, svému mentorovi,
a prof. A. Jiráskovi, geniálnímu patologovi.
Vedl mé první kroky v neuropatologii.
Promoval jsem v roce 1965. Přemítal
jsem, jak bude vypadat medicína za padesát
let. Naivně jsem si představoval úplné léčebné vyřešení schizofrenie, deprese a většiny
zhoubných nádorů. Neuměl jsem si představit
současnou transplantační medicínu, invazivní kardiologii, ortopedii, intenzivní péči,
genetiku, ve svém oboru imunohistochemii.
Jsem vděčný všem lidem, kteří to se mnou
vydrželi na dvou pracovištích po dobu 40 let
primářování. Mistrovským rukám mizerně
placených laborantek, neb bez dobrého pre-
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parátu patologie prostě neexistuje, a dřině
ještě hůř placených sekretářek. Měl jsem
štěstí na vrchní laborantky, zejména na současnou, paní M. Štecherovou. Dvakrát rekonstruované oddělení, podruhé kvůli požáru, je
především její dílo. O akreditacích nemluvím.
Tihle lidé jsou sůl země. Jsem vděčný svým
kolegům. Některé jsem viděl, jak se na začátku
učí rozlišovat horní konec mikroskopu od
dolního, a teď se za nimi dívám jako za koncovými světly odjíždějícího rychlíku. Jsou
dál, má to tak být.
Zaujala mne Alzheimerova nemoc. Zabýval jsem se jejími strukturálními podklady
a epidemiologií. Ve stejné době se začala rozvíjet současná neurověda na všech úrovních,
včetně těch, které si nikdo neuměl představit
ještě před třiceti lety. Měl jsem životní štěs-

tí. Mortui vivos docent: ničivé onemocnění
mi otevřelo dveře k chápání normální lidské
nátury.
Jsem vděčný nakladatelům, kteří měli
a mají odvahu vydávat mé knížky, jsou druhem deníku z cest, i lidem, jejichž prostřednictvím se mohu setkávat a mluvit s jinými
lidmi.
Jsem vděčný ohromnému počtu lidí
ze všech dob a míst, kteří mne učili: jasnému rozumu milétských filosofů, stejně jako
moudrosti vezíra Ptahhotepa, jenž před čtyřiačtyřiceti stoletími napsal: „Nebuď pyšný
na své vědění. Raď se s nevědomým jako se
vzdělaným, neboť umění žít je nesnadné. Někdy ti může dát dobrou radu i otrokyně, jež
slouží u tvého mlynáře.“ Měl pravdu.
MUDr. František Koukolík, DrSc.
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Hledáme lékaře do našich ambulancí.
Velká míra nezávislosti, malá míra starostí!

Poznáte,
která z nich
pracuje u nás?

Praktický lékař, Plzeň
Jste praktik a přemýšlíte o vlastní ordinaci? Trochu se ale obáváte starostí, které jsou s tím spojené? EUC
vám nabízí pozici praktického lékaře v Plzni. Ordinaci dovybavíme podle vašich potřeb a necháme vám
velkou míru lékařské svobody. Žádné starosti s IT, administrativou, pojišťovnami, SÚKL, hygienou či náborem
pacientů. Získáte prostor na skutečnou lékařskou práci a finanční jistotu slušné měsíční odměny.

Radiolog, Hradec Králové / Přelouč
Toužíte po dobré práci, která vám poskytne i dostatek prostoru pro soukromý život? EUC hledá radiologa
do Přelouče a Hradce Králové. Výběr pracoviště je na vás. Nabízíme práci v příjemném a přátelském prostředí,
bez stresu a služeb a řadu zaměstnaneckých benefitů podle vašich osobních preferencí.
Zní vám to dobře? Ozvěte se, i když nejste z námi požadovaných měst a specializací. EUC je největším soukromým poskytovatelem ambulantní péče a mamografického screeningu v ČR. Působíme po celé republice
a dobré lékaře u nás rádi uvítáme.

Kontakt
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zaměstnanci v naší péči

17

TEMPUS

MEDICORUM

Ministr zdravotnictví
na poradě předsedů OS ČLK
Porada předsedů OS ČLK a členů představenstva se konala ve čtvrtek 15. 3. odpoledne v prostorách
Břevnovského kláštera v Praze. Na pozvání prezidenta se jako host porady zúčastnil a s přítomnými
funkcionáři komory diskutoval ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch.
Po úvodním vystoupení pana ministra
následovala 1,5 hodiny trvající diskuse, v níž
byla diskutována zejména tato témata:

Poslanecká sněmovna schválila 26. 1. 2018
návrh ministra 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. Dne 15. 2. 2018 tuto novelu
zákona o léčivech schválil též Senát.
– Ministr na povinných elektronických
receptech (eRp.) trvá. Děkuje ČLK za to, že
pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
postupně ověřila lékaře žádající o přístupová hesla do systému. Je spokojen s tím, že
v současnosti je elektronicky vystavováno
asi 80 % všech receptů, a doufá, že do konce roku budou eRp. používat všichni lékaři.
Propagaci eRp. má napomoci série seminářů,
které Ministerstvo zdravotnictví spolu se
SÚKL pořádá v jednotlivých krajích. Účast na
seminářích je pro lékaře bezplatná. ČLK má
své zastoupení (MUDr. Němeček) v pracovní
skupině pro přípravu lékového záznamu.
Ministr doufá, že do konce roku bude schválen zákon, který umožní vytváření lékového
záznamu pacienta, díky kterému eRp. začnou
být užitečné. Ministr také doufá, že se již nebudou opakovat plošné výpadky centrálního
úložiště jako ten z 9. 3. 2018.
– ČLK trvá na svém stanovisku, že eRp.
by tak jako např. v Německu nebo v USA měly
být pouze jednou z možností, jak pacientům
lék předepsat. ČLK varuje před poklesem
dostupnosti lékařské péče, ke kterému dojde,
až lékaři v seniorském věku ke konci roku
2018 ukončí své praxe. V žádném případě
se nejedná pouze o praktické lékaře, jde též
o ambulantní specialisty.

Elektronická evidence tržeb (EET)

– ČLK trvá na stanovisku, že povinnost
EET je nesmyslná u soukromých lékařů, kteří
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Povinné elektronické recepty (eRp.)

pracují na smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a jejichž hotovostní příjmy jsou tedy
marginální. ČLK se bude snažit prosadit
příslušnou výjimku v novele zákona o EET.
– Ministr se nevyjádřil, zda ČLK v této
aktivitě podpoří, či nikoliv.

Rada poskytovatelů

Ministr Vojtěch obnovil činnost tzv. Rady
poskytovatelů, která má být externím odborným poradním sborem ministra zdravotnictví
za účelem efektivního naplňování zdravotní
politiky ministerstva v oblasti poskytování
zdravotní péče a dalších otázek koncepční
povahy resortu zdravotnictví. Předsedou
Rady poskytovatelů byl ministrem jmenován
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., jako zástupce
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Rada poskytovatelů má 20 členů
za poskytovatele zdravotních služeb + 5 zástupců ministerstva a podle prohlášení pana
ministra 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.
Dne 15. 2. 2018 ministr Vojtěch písemně informoval prezidenta ČLK, že žádosti komory
o zastoupení v Radě poskytovatelů nevyhoví,
neboť je právem ministra jmenovat si své
poradní orgány tak, aby přinášely co možná
největší efekt, a Rada poskytovatelů není radou profesních komor (i když Česká stomatologická komora členem je) ani nenahrazuje
dohodovací řízení (byť většina jejích členů
je zároveň účastníky dohodovacího řízení).
– Ministr nepovažuje za systémové, aby
ČLK byla zastoupena v Radě poskytovatelů,
kterou zřídil jako svůj poradní orgán.
– ČLK trvá na svém požadavku, aby měla
své zastoupení v Radě poskytovatelů obdobně, jako má Česká stomatologická komora.

Pracovní skupina Mz pro
reformu primární péče

Dalším orgánem, do kterého ministr zdravotnictví nepřizval zástupce ČLK, je Pracovní
skupina pro reformu primární péče. Zatím
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poslední jednání této komise se uskutečnilo
22. 2. 2018.
– ČLK má zájem spolupracovat s Mz na
reformě primární péče, neboť ta se samozřejmě dotkne též ostatních lékařů, tedy ambulantních specialistů i lékařů nemocničních.
– Ministr považuje pracovní skupinu
v současném složení, tedy bez zástupce ČLK,
za dostatečně reprezentativní. V rámci této
diskuse ministr znovu slíbil, že předsedu VR
ČLK dr. Mrozka dodatečně jmenuje členem
Vědecké rady Mz.

Zvyšování platů zdravotníků
v nemocnicích od 1. 1. 2019

– ČLK trvá na tom, že vláda musí dodržet závazek, který dala zdravotníkům, a musí
zvýšit platy lékařů i sester v nemocnicích od
1. 1. 2019 plošně o 10 %.
– Ministr s plošným zvyšováním platů
nesouhlasí. Zvyšování platů a mezd hodlá
ponechat na rozhodnutí ředitelů jednotlivých nemocnic s tím, že podporuje přednostní zvyšování platů zdravotních sester
a mladých lékařů, protože kvalifikovaní
lékaři podle jeho názoru již v současnosti
vydělávají dost. Na plošné zvýšení platů
o 10 % nebudou peníze.

Dohodovací řízení o úhradách

Dohodovací řízení o úhradách bylo zahájeno 30. 1. 2018. Ministr Vojtěch na úvod
vyslovil přání, aby se hlavní část určování
úhrad ve zdravotnictví odehrála právě v rámci
dohodovacího řízení a dohod mezi účastníky v něm dosažených tak, aby ministerstvo
vyhláškou vydalo pouze to, co si účastníci
dohodovacího řízení sjednají.

Dr. Říhová byla opět zvolena členkou
mandátové komise DŘ.
ČLK tentokrát nenavrhovala žádné změny jednacího řádu. Jedinou schválenou změnou jednacího řádu DŘ byl vznik segmentu
poskytovatelů lékárenské a klinicko-farmaceutické péče.
ČLK-o. s. budou zastupovat v segmentu
ambulantních specialistů dr. Říhová, v segmentu praktických lékařů dr. Němeček, v segmentu komplement dr. Musil a v segmentu
ambulantní gynekologie dr. Henčlová.
Závěrečné jednání dohodovacího řízení
se bude konat 19. 6. 2018.
– Ministr apeluje na účastníky dohodovacího řízení, aby se dohodli sami. Ministr
si přeje, aby ve všech segmentech rostly
úhrady pokud možno stejně.
– ČLK trvá na stanovisku, že není možné,
aby znovu rostly úhrady pouze nemocnicím
a příjmy ambulantních lékařů nadále stagnovaly.

Dohodovací řízení o rámcové smlouvě

Dohodovací řízení (DŘ) o rámcové
smlouvě bylo v listopadu 2017 vyvoláno ministrem Ludvíkem ke dni 1. prosince 2017
v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č.
48/1997 Sb., a to pro všechny skupiny poskytovatelů zdravotních služeb podle vyhlášky
č. 618/2006 Sb., ačkoliv ministerstvo veřejně
prezentovalo úmysl upravit pouze síť poskytované lůžkové péče.
ČLK v roce 2006 prosadila pro ambulantní specialisty i pro praktické lékaře smlouvy na dobu neurčitou vypověditelné pouze
z taxativně vyjmenovaných důvodů. Díky
těmto „trvalým smluvním vztahům“ získali

soukromí lékaři existenční jistotu a síť poskytovatelů ambulantních lékařských služeb
se stabilizovala. Soukromí lékaři postupně
získali též možnost převodu a prodeje praxí
včetně smluv s pojišťovnami. Tyto existenční
jistoty pro soukromé lékaře bude ČLK hájit
ze všech sil. ČLK si je vědoma nebezpečných
aktivit tzv. zaměstnaneckých zdravotních
pojišťoven, které se snaží uzavírat s novými
poskytovateli smlouvy pro ně nevýhodné,
například s možností výpovědi smlouvy bez
udání důvodu.
27. 2. 2018 se uskutečnilo přípravné jednání ambulantních specialistů. Dr. Jojko
byl potvrzen jako mluvčí segmentu s tím, že
ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Mach
bude pro jednání o rámcové smlouvě jeho
poradcem. Návrh ambulantních specialistů,
aby DŘ o rámcové smlouvě nebylo pro ambulantní lékaře vůbec zahajováno, ministr
Vojtěch odmítl.
Úvodní jednání DŘ zahájil ministr Vojtěch 6. 3. 2018. Ministerstvo tvrdí, že cílem
DŘ by měla být zejména úprava základních
rámcových smluv po technické a terminologické stránce tak, aby odpovídala současnému
stavu právních předpisů, a že by DŘ nemělo
žádným způsobem ovlivnit v současné době
platné smlouvy.
– ČLK považuje dohodovací řízení pro
ambulantní lékaře za zbytečnost, která soukromé lékaře znejistí. ČLK trvá na současném
znění smluv na dobu neurčitou, které mají
ambulantní lékaři s pojišťovnami uzavřené.
ČLK se obává, že zejména tzv. zaměstnanecké
pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních
pojišťoven se budou snažit využít toho, že součástí vládního prohlášení je teze o podpoře
smluvní volnosti a o posílení role zdravotních
pojišťoven, k tomu, aby se snažily vypovědět
soukromým lékařům současné smlouvy. Skutečnost, že ministr zdravotnictví naslouchá
bývalým poradcům ministra Julínka (dr. Hroboň…), toto podezření ještě posiluje.
– Ministr odmítá podezření ČLK. Vinu
za vyvolání dohodovacího řízení sice svaluje na svého předchůdce Ing. Ludvíka, ale
zároveň trvá na tom, že dohodovací řízení
musí proběhnout pro všechny segmenty
poskytovatelů, tedy i pro soukromé ambulantní lékaře. Tento logický rozpor pan
ministr nevysvětlil.

Projekt Ukrajina

Prezidenti ČLK, ČSK a ČLnK zaslali 8. 2.
2018 ministrovi zdravotnictví společnou výzvu, aby zastavil zneužívání projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměst-
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nance z Ukrajiny“ (tzv. projektu Ukrajina)
ve zdravotnictví. Komory trvají na tom, že
lékaři i lékárníci, kteří se uchází o zaměstnání
v České republice, musí splňovat kvalifikační podmínky vyplývající z členství ČR v EU
a musí nejprve složit tzv. aprobační zkoušku.
– ČLK i další komory varují před obcházením těchto pravidel a před možným závažným
poškozením zdraví pacientů v důsledku neodborných zákroků prováděných nekvalifikovanými pracovníky. Komory protestují proti
tomu, aby ustanovení zákona (§ 36), které
mělo umožnit provádění ojedinělých výkonů
špičkovým odborníkům za účelem předávání
zkušeností, bylo zneužíváno k zaměstnávání
osob bez řádného ověření jejich kvalifikace.
– Ministr Vojtěch projekt hájí a kritiku
profesních komor odmítá.
8. 3. 2018 jednali prezidenti ČLK, ČSK
a ČLnK s náměstkem ministra prof. Prymulou, který po dlouhém jednání slíbil, že tzv.
projekt „Ukrajina“ pro lékaře, stomatology
a lékárníky ministerstvo zastaví. Následující
den však prezidenta ČLK informoval o tom,
že dohoda neplatí, neboť jak ministr Vojtěch,
tak předseda vlády Ing. Babiš považují projekt
na získávání laciné pracovní síly pro zdravotnictví za svoji prioritu.
– ČLK nesouhlasí s tím, aby ministerstvo organizovalo zneužívání § 36 zákona
o vzdělávání k dovozu lékařů z Ukrajiny do
nemocnic. Projekt Ukrajina je obcházením
zákona. V jeho rámci povoluje ministerstvo
práci v nemocnicích lékařům bez jazykové
zkoušky a bez toho, aby se museli přihlásit
do praxe před aprobační zkouškou. Tato povolení jsou platná až po dobu jednoho roku,
přičemž je ministerstvo uděluje stejným osobám opakovaně.
ČLK trvá na tom, že projekt Ukrajina ve
zdravotnictví ohrožuje bezpečnost pacientů,
a trvá proto na jeho okamžitém zrušení bez
ohledu na to, že předseda vlády Ing. Babiš považuje zajištění laciné pracovní síly prostřednictvím projektu Ukrajina za svoji prioritu.
Prezident ČLK ilustroval míru devastace některých nemocnic na odstrašujícím příkladu
interního oddělení nemocnice Teplice.
– Ministr chce nedostatek lékařů prioritně řešit zvýšením počtu studentů lékařských fakult. To by mělo umožnit účelově
vázaná zvýšení státní finanční podpory
lékařským fakultám. Akutní nedostatek
lékařů musí však být řešen prostřednictvím cizinců a zapojením soukromých ambulantních lékařů do práce v nemocnicích,
zejména do zajišťování pohotovostních služeb. S požadavkem ČLK, aby komora získala
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právo kontrolovat personální vybavení nemocnic, ministr nesouhlasí, neboť se obává
toho, že by výsledkem takových nezávislých
kontrol mohly být návrhy na uzavírání některých nemocničních oddělení. Rozpor
mezi tezí z programového prohlášení vlády, že bude trvale měřena kvalita zdravotní
péče, přičemž výsledky tohoto sledování
budou mít dopad na
úhrady jednotlivým
zdravotnickým zařízením, a odporem
proti provedení nezávislých personálních
auditů pan ministr
nevysvětlil.

Spolupráce
Mz s ČLK

– ČLK má pochybnosti, zda ministr stojí
o spolupráci s komorou, když odmítá její
zastoupení v některých
důležitých pracovních
komisích.
– Ministr vyzval
ČLK, aby místo laciné
kritiky předložila své
konkrétní návrhy.
– Prezident ČLK
upozornil, že tzv. Krizový plán pro zdravotnictví, který schválili
delegáti mimořádného
sjezdu ČLK v září 2016,
předal spolu s dalšími

materiály panu ministrovi hned na prvním
jednání dne 21. 12. 2017. Do dnešního dne
pan ministr na návrh ČLK nijak nereagoval.
Závěrem poděkoval prezident ČLK panu
ministrovi za účast a vyslovil přání, aby ministerstvo s ČLK více spolupracovalo.
Milan Kubek

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

Angiologie | Interna | Dětská neurologie | ORL
Endokrinologie | Revmatologie | Geriatrie
Přivítáme i Vaše všeobecné zdravotní sestry.
Minimální administrativa
Moderní vybavení ordinací
Možnost i částečných úvazků
V případě zájmu nás, prosím, neváhejte kontaktovat.
Kontakt:

Mgr. Lucie Eliáš, DiS. | 777 200 685 | kariera@mediconas.cz
www.mediconas.cz
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Program valné hromady
Sekce mladých lékařů ČLK
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Valná hromada Sekce mladých
lékařů se již blíží!
21. 4. 2018 v Edukačním centru FNHK
LÉ

9:00–9:10

MUDr. Monika Hilšerová

Úvodní slovo

9:10–9:30

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Novinky ve vzdělávání mladých
lékařů

9:30–9:50

MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

Novinky z akreditačních komisí
a vzdělávacích plánů

9:50–10:10

Právní kancelář ČLK (Mgr. Bc. Miloš Máca)

Právní odpovědnost a případy
z praxe

10:10–10:20

Daniela Štoková

Výsledky dotazníku právní
odpovědnosti lékařů

10:30–10:50

MUDr. Lukáš Velev, MHA

Pracovněprávní postavení lékaře
očima klinika

10:50–11:10

COFFEE BREAK

11:10–11:30

MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Aktivita mladých lékařů a fakulty

11:30–11:50

MUDr. Jan Schovánek

Podpora aktivity mladých lékařů
– organizace setkání ve Zlatých
Horách

11:50–12:10

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

Od toaletního papíru
k prezidentské kandidatuře

12:10–13:00

OBĚD

13:10–13:30

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

Aktivita mladých lékařů a vize
Ministerstva zdravotnictví

13:30–13:50

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Co pro mne znamenala „aktivita“
v mém profesním životě

13:50–14:30

MUDr. Radovan Hudák,
MUDr. Matěj Halaj,

Memorix – tvorba výukových
materiálů 21. století

14:30–15:10

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC

Letecká záchranná služba

15:10–15:40

MUC. Martina Čermáková
MUC. Lucie Sýkorová

Preventivní programy nezisková
organizace LOONO

15:40–15:55

IFMSA CZ

Aktivita mediků

16:00–16:30

PŘEKVAPENÍ POŘADATELŮ

16:30–17:00

MUDr. Monika Hilšerová
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Milí přátelé,
naše společná akce, která se
bude konat 20. dubna v Hradci
Králové, se již nezadržitelně blíží,
a my se na vás moc těšíme! Přípravy jsou v plném proudu a právě jsme definitivně zkompletovali
program, do kterého zde můžete
nahlédnout. Věříme, že jsme vytvořili atraktivní a hlavně pestrou
skupinu přednášejících, kteří budou mít co říci, a že i následné diskuse s nimi budou obohacující. Neméně důležitou součástí programu
budou volby, kde si budete moci
vybrat zástupce, kteří nás, mladé
lékaře, budou (nejen na půdě České lékařské komory) další dva roky
reprezentovat.
Kapacita valné hromady se pomalu plní, a proto s registrací neotálejte (odkazy naleznete na
našem webu a Facebooku) a v ideálním případě s sebou vezměte
i své kolegy a kamarády. Sjezd totiž pořádáme i proto, abychom se
navzájem lépe poznali.
Těšíme se na vás a doufáme, že
si akci užijete.
Představenstvo
Sekce mladých lékařů
TEMPUS MEDICORUM
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Vyhlášení výsledků voleb do
Sekce mladých lékařů ČLK
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Informace ke sběru výkazů
ÚZIS ČR za rok 2017

Resortní statistické zjišťování za rok 2017 bude Ústav zdravotnických informací a statistiky
(ÚZIS ČR) v roce 2018 realizovat dle platné legislativy, zejména v souladu s vyhláškou Českého
statistického úřadu č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017. Program
statistického zjišťování byl sestaven, stejně jako každý rok, v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě (zákon o státní statistické službě), ve znění pozdějších předpisů. Takzvané
výkazy ÚZIS ČR se podobně jako v minulých letech dělí na výkazy klinické a ekonomicko-provozní.
Základní technické
informace a kontakty

Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Proto byly výkazy výrazně redukovány
již v roce 2015 a v platnosti zůstávají pouze
ty, které garantuje příslušná odborná společnost (výkazy klinické) a vedení Ministerstva zdravotnictví ČR (výkazy ekonomické
a provozní). Ve srovnání s výkazy sbíranými
za rok 2016 je rozsah dat požadovaných
za rok 2017 opět částečně redukován, jak
dokládá výčet požadovaných statistik na
konci tohoto sdělení.
U statistických zjišťování uvedených
v programu statistických zjišťování mají
zpravodajské jednotky zpravodajskou povinnost. Sběr dat je naplněním zákonné
povinnosti stanovené zpravodajské jednotce, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3
zákona o státní statistické službě při statistických zjišťováních resortu zdravotnictví
zajišťovaných ÚZIS ČR za rok 2017.
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• Veškeré informace k sběru výkazů
za rok 2017 jsou uvedeny na adrese http://
www.uzis.cz. Přesná podoba výkazů je uvedena na adrese http://www.uzis.cz/vykazy/
vykazy-rok-2017. Na této adrese je možné
zobrazit každý výkaz jako formulář a také
stáhnout metodiku pro jeho vyplnění. Tyto
vzory nejsou určeny pro vyplňování.
• Sběr výkazů za rok 2017 proběhne
v období duben–květen a bude uzavřen
31. 5. 2018.
• Sběr dat za rok 2017 bude technicky
zajištěn stejným způsobem jako v předchozím roce. Poskytovatelé tedy nemusí
instalovat nové nástroje ani podnikat žádné
administrativní kroky.
• Poskytovatelům nelůžkové péče
bude nabídnut zjednodušený sběr dat,
který umožní odevzdat předepsané výkazy bez nutnosti jakékoli registrace
a přihlašování. V tomto režimu budou
odkazy na výkazy i s návodem rozeslány
přímo datovou schránkou nebo e-mailem
na e-mailovou adresu vedenou u daného
poskytovatele v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Odkaz uvedený v e-mailu umožní pak po kliknutí
přímé vyplnění a odevzdání jednotlivých
výkazů.
• Tak jako v minulém roce je možné výkazy odevzdat pouze v elektronické podobě do 31. 5. 2018. Výkazy zaslané
v listinné podobě nebudou akceptovány
a budou považovány za neodevzdané.
• Výkazy může za poskytovatele též
odeslat třetí strana (IT správce, subdodavatel…), pokud ji tím poskytovatel pověří.
• Počátkem února obdrželi všichni
poskytovatelé podrobné informace elektronickou poštou (prostřednictvím hro-

madně zaslaného e-mailu). Pokud se tak
nestalo, zřejmě došlo v průběhu roku ke
změně e-mailové adresy. Tyto poskytovatele
prosíme o aktualizaci kontaktních údajů
v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového
aktivního e-mailového kontaktu na adresu
vladimira.tvrda@uzis.cz.
• Odkazy na odevzdání výkazů budou rozesílány (datovými schránkami
nebo na e-mailové adresy) postupně od
1. 4. 2018 a rozesílání výkazů bude trvat
asi 5 dnů. I při správnosti kontaktních údajů nelze zcela vyloučit selhání elektronické
komunikace. Neobdrží-li poskytovatel nelůžkové péče e-mailovou zprávu o výkazech
nejpozději do 15. 4. 2018, je možné tuto
skutečnost oznámit na adresu helpdesk@
uzis.cz nebo kontaktovat příslušného regionálního metodika ÚZIS ČR (kontakty na
regionální metodiky: http://www.uzis.cz/
kontakty#pracoviste). Regionální metodici
ÚZIS ČR poskytnou rovněž jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při
technických problémech.
• Pro registrované poskytovatele zdravotních služeb nadále zůstává v platnosti
možnost odeslat výkazy přímo do Centrálního úložiště výkazů. Poskytovatel zdravotních služeb přihlášený do registrů resortu
zdravotnictví (po přihlášení na adrese:
https://ereg.ksrzis.cz) nalezne své předepsané výkazy v aplikaci Centrální úložiště výkazů (CÚV). V případě potíží s přihlášením
kontaktujte technickou podporu NZIS na
adrese: helpdesk.registry@uzis.cz (telefon:
+420 222 269 999).

Konkrétní informace k výkazům pro
poskytovatele zdravotních služeb

– nelůžkové zařízení
Poskytovatelé zdravotních služeb – ne-
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STATISTICKÁ ŠETŘENÍ

lůžková zařízení – jsou povinni předložit do
31. 5. 2018 tyto výkazy ( http://www.uzis.cz/
vykazy/vykazy-rok-2017):
A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti
poskytovatele ZS / příslušný typ výkazu
dle odbornosti
• Výkazy řady A (MZ) 1-01 slouží k získání informací o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých
oborů. Výkazy vyplňuje jako zpravodajská
jednotka (ZJ) každá ambulantní ordinace, včetně ambulantních částí nemocnic.
Obsah výkazů A (MZ) 1-01 je konzultován
s vedením příslušných odborných společností. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na
jejich zřizovatele. V elektronické šabloně
výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena
„informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.
• Obsah výkazů A (MZ) 1-01 je oproti
roku 2016 beze změn.
• E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
• Ve výkazu se sledují data o využívání
informačních a komunikačních technologií,
uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami,
změny údajů o poskytovateli zdravotních
služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb. V elektronické
šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně
podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené
kolonky se nevyplňují.
• Obsah výkazu E (MZ) 1-01 je oproti
roku 2016 beze změn, výkaz je pouze doplněn o přílohu přenesenou z původního
výkazu T (MZ) 1-01.
• E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců,
smluvních pracovnících a odměňování
• Výkaz sleduje počet zaměstnavatelů
a počet zaměstnanců (evidenční počet a mimoevidenční počet) ve fyzických osobách
a v přepočteném počtu k 31. 12., průměrný
přepočtený evidenční počet zaměstnanců
celkem, z toho ženy, prostředky na mzdy
celkem a z toho prostředky na mzdy pro
ženy, prostředky na odměny z DPP a DPČ
celkem, počet odpracovaných hodin, průměrný roční přepočtený počet pracovníků
celkem (včetně smluvních) v rozdělení podle kategorií pracovníků a oddělení/pracoviště. V elektronické verzi se vyplňují žlutě
a červeně podbarvené kolonky, ke kterým
je vždy uvedena „informace k poli“. Ná-
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plně jednotlivých polí výkazu vycházejí
• Výkaz je doplněn přílohou sledující
z konkrétních zákonů ve znění pozdějších průměrné roční přepočtené počty pracovnípředpisů:
ků celkem (včetně smluvních) podle oborů.
• zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních Jedná se tedy o vyplnění řádků, kde se uvádí
službách a podmínkách jejich poskytování; týdenní provozní doba v hodinách a průzákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon měrné roční přepočtené počty pracovníků
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání ve standardních kategoriích pracovníků
a uznávání odborné způsobilosti a speci- (lékaři a nelékaři).
alizované způsobilosti k výkonu zdravot• Rozsah dat ve výkazu E (MZ) 4-01
nického povolání lékaře, zubního lékaře je oproti roku 2016 beze změn, pouze
a farmaceuta; zákon č. 96/2004 Sb., o pod- byly doplněny vybrané kategorie zdramínkách získávání a uznávání způsobilos- votnických pracovníků v souvislosti se
ti k výkonu nelékařských zdravotnických změnou zákona č. 96/2004 Sb. z roku
povolání a k výkonu činností souvisejících 2017.
s poskytováním zdravotní péče a o změ• E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice
ně některých souvisejících zákonů (zákon poskytovatele zdravotních služeb – nelůžo nelékařských zdravotnických povoláních). kové zařízení
• Pracovníci se vykazují zásadně podle
• Tento výkaz byl na základě rozvykonávané činnosti, nikoliv podle dosa- hodnutí vedení MZ ČR pro rok 2017
ženého vzdělání. Zařazování pracovníků zrušen. V souladu s tímto rozhodnutím inido jednotlivých kategorií se provádí po- cioval ÚZIS ČR projekt zaměřený na „mezidle hlediska převážně vykonávané činnos- resortní sdílení dat“, který umožní získávat
ti za předpokladu plnění kvalifikačních tyto potřebné informace z již existujících
požadavků. Pracovníci jsou vykazováni zdrojů kontrolovaných zejména Ministerv jednotlivých kategoriích zdravotnic- stvem financí ČR a Ministerstvem práce
kých pracovníků, pokud mají stanovenou a sociálních věcí ČR.
převážně přímou preventivní, léčebnou,
Doc. RNDr. Ladislav Dušek Ph.D.,
diagnostickou a ošetřovatelskou činnost
ředitel ÚZIS
včetně jejího řízení. Pokud však mají
stanovenou pouze
nebo převážně říVážení kolegové!
dící činnost orgaPro
NEUROLOGII
V NEMOCNICI HAVLÍČKŮV BROD
nizační jednotky
sháníme
lékaře
– s atestací i bez atestace,
nebo organizace,
a
to
jak
na
běžný
úvazek,
tak i jen jako externisty
pak jsou vykazováni
do
služeb.
jako „THP“. Z toho
Nabízíme hezké prostředí nemocnice, příjemný
například vyplývá,
kamarádský kolektiv, nadprůměrné platové ohodnocení
že např. ředitel zdra(ev. i dle individuální domluvy), náborové příspěvky,
votnického zařízení
možnost poskytování stipendií.
– vzděláním lékař,
V případě zájmu o jakékoli informace
kterému je zřizovapište na radka.misurova@onhb.cz,
telem stanoven plat
rádi se s Vámi i osobně setkáme.
za řízení organizace, nikoliv za jinou,
NEUROLOGIE
například léčebně
LŮŽKOVÁ ČÁST
preventivní péči,
PRIMÁŘ
je zařazen do THP.
MUDr. RENÁTA KRÁLOVÁ
Pokud má ředitel ve
zdravotnickém zařízení další pracovní
poměr na výkon léčebně preventivní
péče, pak v řádku
lékař bude uveden
pouze ve výši rozsahu tohoto dalšího
pracovního poměru.

HLEDÁME KOLEGY!
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Transplantace v rekonstrukční
chirurgii

Nová monografie v Edici České lékařské komory a úspěšná konference
MUDr. Martin Molitor, Ph.D., přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty UK a Nemocnice
Na Bulovce, spolu s týmem velmi významných domácích i zahraničních odborníků vydal v Edici České
lékařské komory velmi pozoruhodnou monografii Transplantace v rekonstrukční chirurgii. Jde o první
publikaci svého druhu v České republice, která mimořádně systematickým způsobem pojednává o velmi
složité a rozsáhlé problematice transplantací v rekonstrukční chirurgii. Témata jsou zevrubným způsobem
pojednána nejen z medicínských hledisek, ale taktéž z psychologických, etických a právních.
U příležitosti vydání této monografie
ČLK ve spolupráci s MUDr. Molitorem zorganizovala stejnojmennou konferenci, jíž se
zúčastnili jak domácí spoluautoři, tak prof.
Marco Lanzetta, MD., vedoucí lékař Italian
Institute of Hand Surgery Monza a prezident
mezinárodní společnosti transplantace ruky
a kompozitních tkání.
Konference měla mimořádný ohlas,
a proto již v současné době s MUDr. Molitorem připravujeme její pokračování.

O monografii
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Nemocnému muži zbývalo pouze pár hodin života. Nemoc mu zachvátila celou pravou
nohu a on už jen čekal na smrt, která pro něho
bude vysvobozením, protože nesmírně trpěl.
Muž byl obyčejným člověkem, kostelníkem
římské baziliky zasvěcené svatému Kosmovi
a Damiánovi, dvěma bratřím lékařům, kteří
podstoupili mučednickou smrt stětím, jelikož
se nechtěli vzdát víry, a byli později prohlášeni za svaté. V posledních hodinách svého
života se na ně nemocný obracel ve svých
modlitbách a prosil je o pomoc. Nakonec
upadl do hlubokého spánku a zdál se mu sen
o svatých bratřích. Jeden držel v ruce nůž
a druhý podnos s různými mastmi.
„Kde vezmeme zdravou nohu, kterou bychom mohli nahradit tuhle těžce nemocnou?“
zeptal se jeden z nich. „Na hřbitově svatého
Petra byl dnes pochován jeden Etiopan,“ odpověděl druhý. „Vezměme nohu jemu a dejme ji
tomuto zbožnému trpícímu, jenž nás tolik prosil o pomoc.“ Za několik hodin se muž probudil
a měl dojem, že je po smrti. Krutá bolest, která
mu předtím pronikala celou končetinou, byla
pryč. Ohromeně se na svou nohu podíval – byla
naprosto zdravá. Byla však úplně černá, jako
by ji někdo natřel smolou.
Uvedený příběh je známý jako „zázrak
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černé nohy“ a je součástí sbírky životopisů
světců s názvem Legenda Aurea, pocházející z roku 1260 od italského dominikánského mnicha Jakuba de Voragine. Událost se
měla stát 348 let po Kristu. Jenom těžko lze
předpokládat, že k uvedenému skutku reálně
došlo, je však vidět, že možnost náhrady nemocných či chybějících částí těla stejnou částí
od jiného jedince se v myslích lidí objevuje
před mnoha staletími.
Lékařská profese všeobecně si klade za
cíl: prodloužit život pacienta a zvýšit kvalitu
života, tedy přidat léta životu a život létům.
Transplantační medicína se zabývá obojím.
Úspěšně provedenými transplantacemi orgánů prodlužuje pacientům život a také zvyšuje

jeho kvalitu. V rámci rekonstrukčních alogenních transplantací se jedná o zvýšení kvality
života ve smyslu praktickém (transplantace rukou, nohou, obličeje apod.) ve smyslu
zlepšení praktických možností (chůze, uchopování atd.). Jedná se však i o zlepšení psychologické kvality života, o určité kritérium
krásy, která vždy byla vnímána jako pravolevá souměrnost. Podle výzkumů evolučních
psychologů je symetrické tělo, a zejména symetrická tvář atraktivní pro všechny dosud
známé kultury a etnika.
Náhrada podobného podobným, obnovení vzhledu a funkce je základním principem
rekonstrukční chirurgie. V případě, že nelze
využít tkáně dostupné u stejného jedince,
se logicky nabízí myšlenka využití tkání od
jedinců jiných.
Možnosti rekonstrukčních transplantací
jsou nesmírné. Jsou však v povědomí laické,
ale i odborné veřejnosti v ústraní a znalosti o jejich indikacích, provádění i celkovém
smyslu jsou velmi neuspořádané. Monografie zahrnuje kompletní škálu v současnosti
prováděných rekonstrukčních transplantací,
jejichž cílem je náhrada chybějící funkce,
která není nutná pro přežití organismu jako
fyzické jednotky. Smyslem těchto operací je
rekonstrukce funkce a/nebo tvaru s cílem
zlepšit kvalitu života, navrátit životu jedince
plnost a často i smysl.

Z recenze
prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc.

Transplantační medicína je typickým
příkladem multioborové medicíny a dát dohromady tak široký kolektiv těch nejlepších
autorů z dané oblasti je malý zázrak. V případě této knihy se podařilo dát dohromady dokonce mezinárodní tým předních odborníků
v oblasti transplantační medicíny.
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KNIŽNÍ EDICE ČLK

Kniha je rozdělena do dvou částí. V první, obecné, jsou probírány nové poznatky
z transplantační imunologie a z dalších souvisejících oborů. V části speciální jsou poté
probírány některé nové a vzácné transplantace. O transplantacích ledvin, srdce, jater
a slinivky bylo napsáno velké množství knih,
a je proto správné, že o těchto transplantacích
autoři nepíší.
Mezi ty vzácné patří zcela jistě transplantace v oblasti hlavy, ať obličeje, nebo vlasaté
části, transplantace krku, trachey, ale i břišní
stěny. Dalšími příklady těchto transplantací
je například transplantace dělohy, penisu či
anorektální oblasti. K problematice, kterou
se já zabývám, jsou nejblíže práce o použití
cévních štěpů.
Myslím si, že se jedná o knihu, která
by neměla scházet v knihovně každého
odborníka zabývajícího se transplantační
medicínou a měla by být v každé nemocniční knihovně, protože s pacienty, u kterých
by byla některá vzácnější transplantace
indikována, se budou v budoucnu nepo-

chybně setkávat i lékaři všech nemocničních zařízení.
Kniha má tak veliký seznam citací, že si
neumím komplexnější ani představit.
Závěrem bych chtěl říci, že kniha je zcela
jistě významným přínosem poznání pokroku
v této krásné oblasti medicíny.

MUDr. Martin Molitor, Ph.D., přednosta
Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty
UK a Nemocnice Na Bulovce

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., přednosta
Kliniky plastické a estetické chirurgie FN
u sv. Anny, Brno, vedoucí osobnost české rekonstrukční mikrochirurgie

Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., CETC,
vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů
a transplantačních databází, IKEM, Praha

Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.,
přednosta Ústavu etiky 3. LF UK a FNKV
Praha, katolický kněz a farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele
Nejsvětějšího Salvátora, Praha

Prof. Marco Lanzetta, MD., vedoucí
lékař Italian Institute of Hand Surgery
Monza, Itálie, prezident mezinárodní
společnosti transplantace ruky a kompozitních tkání

Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS,
FICS, FEBS, MHA, přednosta Kliniky
transplantační chirurgie IKEM, Praha, prezident mezinárodní společnosti transplantace dělohy

Z recenze
doc. MUDr. Andreja Sukopa, Ph.D.

Foto: Martin Kubica

Kolektiv autorů plastického chirurga
MUDr. Martina Molitora si předsevzal shrnout současný pohled a zkušenosti v oblasti
transplantací tkáňových celků v rekonstrukční chirurgii. Dosud tato problematika v české
literatuře nebyla komplexně tímto způsobem
zpracována. Podrobně a přitom přehledně
jsou probrány mechanismy transplantační
imunologie, od kterých se odvíjí pochopení
základních principů transplantací. Díky mravenčímu úsilí autorů je k dispozici přehledná
historie transplantační chirurgie včetně popisů prvních klinických případů.
Z více úhlů pohledů jsou diskutovány

etické a psychologické otázky, které s sebou
přenosy tkání z jiného těla přinášejí.
V dnešní době patří transplantace viscerálních orgánů mezi složité, ale již standardizované operace, jejichž množství rok od roku
narůstá. S pacienty po transplantacích se stále
častěji setkávají lékaři z jiných specializací,
kteří musí reagovat a přizpůsobovat svoji
léčbu pacientů vzhledem ke specifikům jejich
následné imunosupresivní terapie a s nimi
souvisejícím vedlejším zdravotním nálezům.
Kniha svým širokým záběrem je tak určena nejen specialistům podílejícím se na
transplantačních programech, ale i všem
ostatním, kteří chtějí získat ucelený přehled
v této problematice.
Zkušenosti a výsledky získané z transplantací jednotlivých orgánů otevřely v poslední době nové možnosti v rekonstrukční
plastické chirurgii. Transplantace obličeje,
ruky, břišní stěny, penisu a dalších oblastí
zatím nepatří mezi rutinní výkony, jejich výsledky ale ukazují v budoucnu směr i naději
pro řadu jinak neřešitelných stavů pacientů.
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ÚHRADY A REGULACE

Informace VZP ČR k uplatňování
regulačních srážek za 2017

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR informovala ČLK, že byly ukončeny výpočty regulačních srážek za
léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, vyžádanou péči a ZUM/ZULP pro segmenty ambulantních
specialistů a gynekologů za rok 2017.

v těchto případech rozhodovat rozhodčí
orgán složený z jednoho zástupce VZP ČR,
jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka
z daného oboru a regulační srážka bude
uplatněna až po projednání případu rozhodčím orgánem.
Podmínkou projednání regulační sráž-

ky rozhodčím orgánem je podání písemné
námitky proti regulační srážce ze strany
dotčeného poskytovatele.
Upozorňujeme poskytovatele, kterým
byla za rok 2017 ze strany VZP ČR vypočtena regulační srážka za vyžádanou péči nebo
ZUM/ZULP, že je třeba, aby ve lhůtě uvedené ve vyúčtování VZP ČR písemně sdělili,
že s uplatněním regulace nesouhlasí. Konkrétní zdůvodnění nesouhlasu lze uvést již
v tomto sdělení (písemné námitce) nebo ve
lhůtě, kterou si poskytovatel ke zpracování
zdůvodnění sám určí. Pokud poskytovatel
nestihl písemnou námitku podat ve lhůtě,
kterou určila VZP ČR, je třeba, aby tak učinil
bez zbytečného odkladu.

Inzerce ▲

V souladu s dohodou uzavřenou mezi VZP
ČR a ČLK nebudou uplatňovány regulační
srážky za předepsané léčivé přípravky
a zdravotnické prostředky.
Regulační srážka za vyžádanou péči
a za ZUM/ZULP bude u ambulantních
specialistů uplatněna pouze u těch
poskytovatelů, u kterých došlo k překročení limitu stanoveného úhradovou vyhláškou o více než 200 000 Kč.
U ambulantních gynekologů bude uplatněna regulační srážka za vyžádanou péči
rovněž pouze u těch poskytovatelů, u kterých došlo k překročení limitu stanoveného
úhradovou vyhláškou o více než 200 000 Kč.
O oprávněnosti regulační srážky bude
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Odešel profesor Roman Čerbák,
brněnský Rytíř českého lékařského stavu
Profesor Čerbák se narodil 19. 10. 1933
v Moravské Ostravě, kde rovněž odmaturoval na tehdejším reálném gymnáziu. Celý
jeho další osobní a profesní život byl však,
s relativně krátkým svitavským intermezzem, bytostně spjat s Brnem, konkrétně
pak s působením na pracovištích Fakultní
nemocnice u sv. Anny a v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie.
V roce 1963 vyhrál konkurz na místo sekundárního lékaře I. interní kliniky Fakultní
nemocnice u sv. Anny a zde také o rok později
složil úspěšně druhou atestaci z vnitřního
lékařství. Poměrně záhy jej přednosta chirurgické kliniky prof. Uhlíř nasměroval na
dráhu kardiologa a odklonil tak doktora Čerbáka od jeho původního úmyslu věnovat se
gastroenterologii. Jaké to šťastné rozhodnutí
pro českou a světovou kardiologii a ztráta
pro gastroenterologii! V roce 1969 tak přišla
úspěšná atestace z kardiologie.
Období normalizace v 70. letech minulého století zdrželo MUDr. Čerbáka v jeho
kariérním postupu, omezilo jeho vědecký
růst. Již dříve vypracovanou kandidátskou
práci na téma „Hydrodynamické čerpadlo
v asistující cirkulaci“ tak mohl úspěšně
obhájit až v roce 1976. O rok později přešel
na nově zřízené kardiochirurgické oddělení nynějšího Centra kardiovaskulární
a transplantační chirurgie, kterému zůstal
věrný až do svého odchodu do důchodu.
Po listopadu 1989 mohl doktor Čerbák
konečně naplno uplatnit svůj profesní elán,
v roce 1990 habilitoval a v roce 1994 byl jmenován profesorem v oboru vnitřní lékařství.
Profesor Čerbák byl dvakrát za sebou
zvolen předsedou České kardiologické společnosti, která právě jeho zásluhou začala
v Brně pořádat své kongresy, které se postupem času vyvinuly v patrně nejvelkolepější odbornou lékařskou akci pořádanou
pravidelně v České republice. Právě pod
jeho vedením se Česká kardiologická společnost profesionalizovala, začala, mimo
jiné, vydávat odborná doporučení, která
jsou dnes vzorem pravidel medicíny za-
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Foto: Martin Kubica

V rozhovoru poskytnutém po pasování Rytířem českého lékařského stavu v roce 2014 vyslovil prof. MUDr.
Roman Čerbák, CSc., své životní krédo, kterým bylo pomáhat slabším a nikdy nehřešit pýchou. Naplnil
je ve svém životě měrou vrchovatou.

ložené na důkazech i pro ostatní lékařské
obory. Byl rovněž jedním z autorů prvních
stanov České kardiologické společnosti,
kterou přivedl do prestižního klubu Alpe
Adria Cardiology Association. Nejenom za
tyto zásluhy byl v roce 2012 kardiologickou
společností oceněn Zlatou medailí profesora Libenského.
Profesor Čerbák se těšil přirozené autoritě svých kolegů a nebylo náhodou, že
v roce 1993 byl zvolen předsedou brněnského okresního sdružení lékařů obnovené České lékařské komory. Po úspěšném
nastartování činnosti okresního sdružení
předal v roce 1996 jeho vedení nově zvolenému předsedovi (kterého sám do této
funkce navrhl) a dále ve sdružení působil
na místě místopředsedy. Následně pak od
roku 1999 neúnavně pracoval v Čestné radě
ČLK. Vždy se aktivně podílel na vzdělávání mladších kolegů a po zásluze se za

svou aktivitu na tomto poli stal v roce 2011
držitelem ceny prezidenta ČLK za přínos
celoživotnímu vzdělávání lékařů.
Od nešťastného pádu, který si vynutil
ortopedickou operaci, začaly pana profesora sužovat zdravotní obtíže, které si
nakonec vynutily jeho odchod na odpočinek. Jak sám řekl v roce 2014, nejvíce
času trávil hodnocením času uplynulého.
Kladl si otázky, zda investoval čas do plánů
plnohodnotných, zda nepromarnil zbytečně mnoho času věcmi nedůležitými, zda,
pokud by žil znovu, žil by stejně.
Pane profesore, jsme Vám vděční, že
jste žil právě takový život, jaký jste žil!
Profesor MUDr. Roman Čerbák, CSc.,
nás opustil 4. 3. 2018.
Lukáš Prudil, Petr Kaňovský, Svatopluk Dobeš,
OS ČLK Brno-město
Miloš Táborský,
předseda České kardiologické společnosti
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DŮM LÉKAŘŮ

Lékaři sobě

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 zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových
stránkách ČLK.
Ke dni 22. 3. 2018 poskytlo celkem 29 OS
ČLK na rekonstrukci Domu lékařů půjčky
v celkové výši 12 665 000 Kč a celkem 5 OS
ČLK dary v celkové výši 440 000 Kč a MUDr.
Jana Vedralová dar ve výši 10 000 Kč.
Představenstvo děkuje všem, kdo finančně přispěli na vybudování Domu lékařů.

LÉKAŘI SOBĚ
Představenstvo ČLK nabízí lékařům, 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
zájemce je vzor smlouvy dostupný
na webových stránkách ČLK.
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Dary
Okresní sdružení

Datum uzavření smlouvy

Praha 6

26. 1. 2018

Dar ve výši Kč
50 000

Kolín

1. 2. 2018

10 000

Benešov

1. 2. 2018

300 000

Ústí n. L.

12. 2. 2018

30000

Jablonec n. N.

15. 2. 2018

50 000

Půjčky
Okresní sdružení

Datum uzavření smlouvy

Zápůjčka ve výši Kč

Havlíčkův Brod

16. 1. 2018

500 000

Rychnov

16. 1. 2018

100 000

Šumperk

16. 1. 2018

200 000

Ústí nad Orlicí

16. 1. 2018

100 000

Strakonice

16. 1. 2018

100 000

Liberec

16. 1. 2018

200 000

Pelhřimov

16. 1. 2018

100 000

Jindřichův Hradec

18. 1. 2018

500 000

Brno-město

18. 1 .2018

1 500 000

Přerov

22. 1. 2018

100 000

Praha 9

22. 1. 2018

100 000

Sokolov

1. 2. 2018

300 000

Hradec Králové

1. 2. 2018

250 000

Praha 5

6. 2. 2018

2 000 000

Náchod

8. 2. 2018

100 000

Kladno

8. 2. 2018

250 000

Mělník

13. 2. 2018

100 000

Karlovy Vary

13. 2. 2018

685 000

Chrudim

13. 2. 2018

100 000

Kroměříž

13. 2. 2018

500 000

Ostrava

17. 2. 2018

2 000 000

Znojmo

20. 2. 2018

300 000

Louny

6. 3. 2018

100 000

Pardubice

6. 3. 2018

100 000

Plzeň-město

6. 3. 2018

600 000

Břeclav

6. 3. 2018

150 000

České Budějovice a Prachatice

8. 3. 2018

1 000 000

Písek

20. 3. 2018

300 000

Klatovy

20. 3. 2018

330 000
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Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc., oslavil 80. narozeniny

Na počest profesora Vladimíra Krále uspořádalo OS ČLK Olomouc dne 12. března 2017 oslavu, která byla
součástí zasedání představenstva OS ČLK Olomouc. Členové představenstva OS vyjádřili panu profesorovi
poděkování za práci, kterou pro komoru odvedl a stále odvádí.

Zejména starším členům ČLK je známá
jeho angažovanost po roce 1989 ve snaze povznést lékařský stav na patřičnou společenskou

úroveň. S olomouckými lékaři byl u zrodu České
lékařské komory, kde jeho zásluhou se stala Olomouc sídlem nově vzniklé stavovské organizace.
Byl členem prvního představenstva ČLK a s velkým přehledem a hlubokým zaujetím vykonával
funkci tajemníka komory až do roku 1996. Jako
excelentní chirurg a dlouholetý přednosta Chirurgické kliniky FN v Olomouci svou vysokou
erudici v oboru nadále dává k dispozici České
lékařské komoře při kvalitním zpracovávání
lékařských posudků jako člen revizní komise
OS ČLK Olomouc.
Profesor Král je uznávaná kapacita ve
svém oboru nejen u nás, ale i v zahraničí. Publikoval 114 vědeckých prací a realizoval 280
přednášek se zaměřením hlavně na žlučové
cesty a transplantologii. Přirozenou autoritu
si získal především rozsáhlými vědomostmi, svou zručností, pečlivostí a citlivým přístupem k nemocným a nebývalou ochotou
předávat své zkušenosti spolupracovníkům

i studentům, kterým přednáší dodnes. Je velmi přísný sám k sobě a od kolegů vyžadoval
stejný poctivý přístup k práci, ohleduplnost
vůči nemocným a pochopení pro zdravotní
problémy pacientů. Jeho profesionalita, šlechetnost, vrozená noblesa, přirozená elegance
a kultivované chování ho povyšují na „pana“
chirurga. Proto byl také v roce 2003 oceněn
jako osobnost roku Cenou města Olomouce
v kategorii přírodní vědy. Věříme, že i komora
ocení jeho kvality a přínos celé společnosti
a přijme jej jako Rytíře českého lékařského
stavu.
Milý Vladimíre, přejeme Ti u příležitosti Tvého významného jubilea stálé zdraví,
spokojenost a stejný pracovní i životní elán
jako doposud. Přijmi od nás velké díky za to,
co stále děláš pro ČLK a čím nás obohacuješ.
Ad multos annos!
MUDr. Jitka Dobešová,
předsedkyně ČR OS ČLK Olomouc

Významné životní jubileum zakladatele dětské
hematologie na Moravě
Devadesáté narozeniny oslaví 29. dubna 2018 výjimečný lékař i člověk, nestor české hematologie
a zakladatel dětské hematologie v Brně, MUDr. Svatopluk Valníček.

Svou bohatou profesní kariéru započal
doktor Valníček na Transfuzním oddělení
nemocnice Ostrava-Fifejdy. Dále působil jako
primář Hematologicko-transfuzního oddělení
(HTO) v nemocnici v Novém Městě na Moravě,
v té době ještě bez jakékoliv atestace, a následně se již atestovaný z vnitřního lékařství stal
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primářem HTO krajské nemocnice v Jihlavě.
V roce 1960 po atestaci z hematologie a krevní
transfuze nastoupil na Fakultní transfuzní oddělení KÚNZ, kde se v roce 1965 začal věnovat
dispenzarizaci a léčbě dětí s hemofilií. Vybudoval
krajskou evidenci dětí s poruchami krevního
srážení a zavedl jako jeden z prvních hematologická konzilia pro jiné odbornosti. V roce 1978 se
stal primářem nově vzniklého Oddělení klinické
hematologie Fakultní dětské nemocnice, které
dovedl až na úroveň terciárního referenčního
centra. V roce 1997 sice opustil funkci primáře,
ale i tak se stále aktivně podílí na chodu oddělení.
Pod vedením primáře Valníčka se vzdělávalo
mnoho dnes již významných lékařů. MUDr. Valníček se angažoval nejen na poli medicínském,
ale i pedagogickém, ať již na Lékařské fakultě
UJEP/MU či Veterinární a farmaceutické univerzitě, nebo i na středních zdravotnických školách. Vedl čtyři grantové výzkumné projekty, byl
autorem mnoha publikací i přednášek. Je také
čestným členem ČHS ČLS JEP a držitelem me-

daile ČLS JEP. Přes veškerou jeho píli a oddání
medicíně i vědě mu bylo komunistickým režimem zabráněno v získání akademického titulu.
Navzdory okolnostem si však nikdy nestěžoval
a nezahořkl a pokračoval ve své práci v souladu
s principy vštípenými mu v dětství tatínkem
stomatologem, československým legionářem
z italské fronty a příznivcem T. G. Masaryka.
Kromě své práce má MUDr. Valníček intenzivní, po mamince získaný vztah k hudbě
a umění. Je také velkým sportovcem a stále aktivním sokolem. V neposlední řadě je milujícím
manželem, tatínkem i dědečkem. Všichni, kteří
jsme měli tu čest s ním pracovat, si ho nesmírně
vážíme za jeho píli, čestnost, šlechetnost, oddanost pacientům, ale také velkou ochotu učit
a předávat vše, co umí a zná, zcela nesobecky
a s pokorou ostatním.
Milý pane primáři, děkujeme a přejeme
krásné narozeniny!
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D.,
za celý kolektiv ODH DN FN Brno
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PRÁVNÍ PORADNA

Dlouhodobé ošetřovné
a potřeba dlouhodobé péče
Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá lékařům – poskytovatelům zdravotních služeb informace
o změnách v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZNP“),
ke kterým dochází od 1. června 2018 za účelem bližšího seznámení se s problematikou dlouhodobého
ošetřovného a potřeby dlouhodobé péče.
pro jeho poskytování splněny podmínky (viz
§ 39 ZNP).

Foto: Michal Sojka

Podmínky nároku na dlouhodobé
ošetřovné (§ 41a odst. 1, odst.
3–8, § 41b, 41c, 41d, 41e ZNP)

Dlouhodobé ošetřovné

Do systému nemocenského pojištění se
zavádí nová dávka, a to dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče.
Dlouhodobé ošetřovné napomůže pokrýt
dobu, která následuje po propuštění ošetřované osoby z nemocnice, a to maximálně
po dobu 90 kalendářních dnů. V některých
případech se zdravotní stav ošetřované osoby zlepší a nebude již potřebovat péči; v jiných případech bude potřeba pečovat o ni
trvat i nadále a rodina se musí rozhodnout,
jak tuto péči dále zajistí. U dlouhodobého
ošetřovného se ve srovnání s již existující
dávkou nemocenského pojištění-ošetřovným stanovují odlišné podmínky nároku
na dávku, odlišný okruh osob s nárokem na
dávku a odlišná doba, po kterou bude dávka
náležet. Dlouhodobé ošetřovné se nebude
týkat případných krátkodobých zdravotních
poruch, akutních nemocí, lehčích úrazů nebo
krátkodobého zhoršení chronického stavu
s potřebou krátkodobého několikadenního ošetřování; k tomu bude i nadále sloužit
ošetřovné po dobu až 9 (16) dnů, budou-li
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Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující
poskytování dlouhodobé péče v domácím
prostředí a nevykonává v zaměstnání, z něhož
dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném
zaměstnání práci ani osobně nevykonává
samostatnou výdělečnou činnost. Dlouhodobé ošetřovné bude náležet při vzniku závažné poruchy zdraví, pro něž fyzická osoba
(„ošetřovaná osoba“) po ukončení sedmidenní hospitalizace vyžaduje po několik týdnů
poskytování velkého objemu dlouhodobé
péče, popř. pomoci při péči o vlastní osobu
v domácím prostředí.
Další podmínkou nároku na dlouhodobé
ošetřovné je, aby ošetřovaná osoba udělila
pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný
souhlas s poskytováním dlouhodobé péče.
V případě, že bude více zájemců o poskytování
dlouhodobé péče ošetřované osobě, bude na
této ošetřované osobě, aby si vybrala, kdo ji
má tuto péči poskytovat. U nezletilých, kteří
nenabyli plné svéprávnosti, se souhlas s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje.
Souhlas s poskytováním dlouhodobé péče
lze odvolat pouze písemně a je nutno o tom
vyrozumět pečující osobu i orgán nemocenského pojištění. Pojištěnec bude povinen
nastoupit do práce ihned po skončení poskytování dlouhodobé péče. Okruh pečujících
je poměrně široký. Půjde zejména o manžele
či registrované partnery ošetřovaných osob;
další skupinou osob jsou příbuzní v přímé linii
s ošetřovanou osobou a stanovený okruh osob
určených příbuzenskou vazbou ve vztahu
k ošetřované osobě aj. Právní úprava umožňuje střídání se v péči, a to i opakovaně. Pokud
bude ošetřovaná osoba přijata do nemocnice,

není nárok na dlouhodobé ošetřovné po dobu
jejího celodenního pobytu v nemocnici.
Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného začíná prvním dnem vzniku potřeby
dlouhodobé péče a končí dnem, v němž končí
tato potřeba péče. Podpůrčí doba trvá nejdéle 90 kalendářních dnů ode dne, v němž byla
ošetřovaná osoba propuštěna z lůžkového
zařízení poskytovatele zdravotních služeb
lůžkové péče do domácí péče. Dlouhodobé ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny,
v nichž pojištěnec poskytoval dlouhodobou
péči a v nichž zároveň tato potřeba péče trvala. Výše dlouhodobého ošetřovného za
kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Ošetřovaná osoba (§ 41a odst. 2 ZNP)

Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného rozumí fyzická osoba, u které:
a) došlo k závažné poruše zdraví, která si
vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována
léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po
sobě jdoucích, nejde-li o akutní lůžkovou péči
standardní poskytovanou ošetřované osobě za
účelem provedení zdravotních výkonů, které
nelze provést ambulantně; za den hospitalizace
se považuje též den přijetí ošetřované osoby do
zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění
z takového zařízení,
b) je předpoklad, že její zdravotní stav po
propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování
dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.
Zhoršení zdravotního stavu fyzické osoby
musí být tak vážné, že si vyžádá hospitalizaci.
Důvody k hospitalizaci nesmí být diagnostické,
ale léčebné. Předpoklad nutnosti dlouhodobé
péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů
stanoví poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče – zdravotnické zařízení, kde je osoba
hospitalizována, a to na základě znalostí vývoje
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zdravotního stavu a potřeb nemocného v oblasti
ošetřování a péče o vlastní osobu.

Posuzování zdravotního
stavu pro účely poskytování
dlouhodobého ošetřovného
Dlouhodobá péče (§ 72a ZNP)
Dlouhodobou péčí pro účely dlouhodobého ošetřovného se rozumí poskytování
celodenní péče ošetřované osobě spočívající v každodenním ošetřování, provádění
opatření spojených se zajištěním léčebného
režimu stanoveného poskytovatelem zdravotních služeb nebo pomoci při péči o vlastní
osobu ošetřované osoby. Péčí o vlastní osobu
se rozumí zejména péče spojená s podáváním
jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou
hygienou a pomocí při výkonu fyziologické
potřeby. Dlouhodobá péče bude v domácím
prostředí pojištěncem poskytována v těch případech, kdy zdravotní stav ošetřované osoby
bude vyžadovat ošetřování nebo péči o vlastní
osobu ošetřovaného nebo obojí. Dlouhodobá
péče by měla trvat alespoň 30 kalendářních
dnů a musí být poskytována celodenně, tj.
několikrát během dne, popřípadě i v noci.
Vznik potřeby dlouhodobé péče (§ 72b ZNP)
Ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče
rozhodne o vzniku potřeby dlouhodobé péče,
pokud hospitalizace trvala alespoň 7 kalendářních dní po sobě jdoucích, a to v den propouštění
pacienta z lůžkové péče, jestliže vyšetřením
zjistí, že zdravotní stav pacienta vyžaduje celodenní poskytování dlouhodobé péče jinou
fyzickou osobou v domácím prostředí alespoň
30 kalendářních dnů.
Ošetřující lékař bude ve věci rozhodovat na
žádost ošetřované osoby nebo jejího zákonného
zástupce, opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou v den propuštění z hospitalizace. O vzniku potřeby dlouhodobé péče nelze
rozhodnout až po propuštění z hospitalizace;
o vzniku potřeby dlouhodobé péče nemůže
rozhodnout ani ošetřující lékař poskytovatele
zdravotních služeb ambulantní péče. V případě,
že by ošetřující lékař poskytovatele lůžkové
péče nezjistil důvody potřeby dlouhodobé péče
a ošetřovaná osoba by požadovala vydání tohoto
rozhodnutí, vydá tento lékař rozhodnutí, že
potřeba péče nevznikla. Potřeba dlouhodobé
péče začíná dnem propuštění ošetřované osoby
z lůžkové péče u poskytovatele zdravotních
služeb do domácího prostředí.
Pokud by došlo u ošetřované osoby v průběhu poskytování dosavadní dlouhodobé péče
k nové hospitalizaci, při propuštění z této hospi-
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talizace se již o „nové/další“ potřebě dlouhodobé péče nerozhoduje, neboť stále trvá „původní“
potřeba dlouhodobé péče. Potřeba dlouhodobé
péče bude trvat i po dobu této hospitalizace,
pouze nebude po tuto dobu náležet nikomu
dlouhodobé ošetřovné – výplata této dávky
se přerušuje, protože péče není poskytována
v domácím prostředí.
Průběh potřeby dlouhodobé péče
(§ 72c ZNP)
Po propuštění z hospitalizace je ošetřovaná
osoba, u níž bylo rozhodnuto o potřebě dlouhodobé péče, předána do ambulantní péče. To
znamená, že další průběh zdravotního stavu
a potřebu poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí bude u ošetřované osoby
sledovat, vyhodnocovat a posuzovat ošetřující
lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče. Ten také s ohledem na vývoj
zdravotního stavu stanovuje termín příští lékařské kontroly, který vyznačuje na příslušném
tiskopise rozhodnutí o potřebě dlouhodobé
péče. Z definice ošetřované osoby (§ 41a odst. 2
ZNP) vyplývá, že po celou dobu trvání potřeby
dlouhodobé péče musí být tato péče v příčinné souvislosti s poruchou zdraví, která byla
důvodem k hospitalizaci, při jejímž ukončení
bylo rozhodnuto o potřebě dlouhodobé péče.
Pokud by se v průběhu potřeby dlouhodobé
péče změnily zdravotní důvody k poskytování
péče, nejednalo by se již o potřebu dlouhodobé
péče a je nutno rozhodnout o jejím ukončení.
Ukončení potřeby dlouhodobé péče
(§ 72d ZNP)
Důvodem ukončení potřeby dlouhodobé
péče je zejména zlepšení zdravotního stavu, kdy
další dlouhodobá péče nebo péče o vlastní osobu
ošetřovaného poskytovaná celodenně jinou
fyzickou osobou není již nutná nebo postačuje
v minimálním rozsahu, tzn. že ošetřovaná osoba
nevyžaduje celodenní péči.
Ošetřující lékař zdravotních služeb ambulantní péče rozhodne o ukončení potřeby
dlouhodobé péče (na předepsaném tiskopise),
zjistí-li lékařským vyšetřením, že potřeba poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí pominula/skončila, a to kdykoli v průběhu 90 dnů po propuštění z hospitalizace,
a sice v den, kdy tuto skutečnost zjistil, nebo
nejpozději třetím kalendářním dnem následujícím po dni tohoto vyšetření. Ošetřující
lékař rozhodne ze zákona o ukončení potřeby
péče nejdéle 90. kalendářním dnem ode dne
propuštění z hospitalizace, při níž potřeba
dlouhodobé péče vznikla, tj. dnem skončení
podpůrčí doby.

Ošetřovaná osoba je povinna se po propuštění z hospitalizace dostavit k ošetřujícímu
lékaři zdravotních služeb ambulantní péče ve
lhůtě stanovené ošetřujícím lékařem poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče. Pokud
ošetřovaná osoba nepředá ošetřujícímu lékaři
příslušné tiskopisy, ošetřující lékař nevydá
potvrzení o potřebě trvání dlouhodobé péče.
Ošetřující lékař zdravotních služeb ambulantní péče rozhodne o ukončení potřeby dlouhodobé péče v případech, kdy se ošetřovaná osoba
nedostaví ke stanovené lékařské kontrole.
Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče
(§ 72e ZNP)
Rozhodování ve věcech potřeby dlouhodobé péče provádějí ošetřující lékaři na předepsaných tiskopisech, které vydává Česká správa
sociálního zabezpečení.
Na rozhodování ošetřujícího lékaře o vzniku nebo ukončení potřeby dlouhodobé péče
nebo rozhodnutí o tom, že potřeba dlouhodobé
péče nevznikla, se použije zákon č. 373/2011 Sb.

Povinnosti ošetřujících lékařů

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (§ 72f ZNP)
Ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče
má specifické povinnosti, a to na začátku procesu posuzování potřeby dlouhodobé péče – v den
propuštění z hospitalizace na žádost pacienta
(oprávněné osoby) posoudit potřebu dlouhodobé péče a rozhodnout ve věci a předat mu
příslušné části tiskopisu rozhodnutí o potřebě
dlouhodobé péče. Současně se mu ukládá povinnost vyznačit na rozhodnutí den přijetí a den
propuštění z hospitalizace, statistickou značku
diagnózy, která je příčinou potřeby dlouhodobé
péče, místo trvalého nebo obdobného pobytu
ošetřované osoby a stanovit termín příští lékařské kontroly, zaslat příslušné OSSZ hlášení
o vzniku potřeby dlouhodobé péče. Dále je povinen při propuštění z hospitalizace stanovit
termín kontroly zdravotního stavu a potřeby
dlouhodobé péče (nejdéle do 15 dnů ode dne
propuštění) u poskytovatele zdravotních služeb
ambulantní péče, do jehož péče je ošetřovaná
osoba předána. Poskytovatel zdravotních služeb
ambulantní péče musí být o předání pacienta/
ošetřované osoby vyrozuměn, aby mohl zajistit
kontinuitu péče a posuzování potřeby dlouhodobé péče.
Dojde-li v průběhu poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí k potřebě další
hospitalizace, ukládá se poskytovateli lůžkové péče povinnost potvrdit přijetí ošetřované
osoby k hospitalizaci a dobu trvání této hospitalizace.
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Ošetřující lékař zdravotních služeb ambulantní péče (§ 72g ZNP)
Vzhledem k tomu, že potřeba dlouhodobé
péče může trvat až 90 kalendářních dnů, stanovují se ambulantnímu ošetřujícímu lékaři
povinnosti, které se vztahují k jeho postupu
při hodnocení průběhu potřeby dlouhodobé
péče a jejím ukončení, vůči ošetřované osobě
a orgánu nemocenského pojištění.
Ošetřující lékař zdravotních služeb ambulantní péče je povinen vést evidenci ošetřovaných osob, posuzovat, zda trvá potřeba
dlouhodobé péče, stanovovat termín příští
lékařské kontroly, oznamovat příslušné
OSSZ převzetí ošetřované osoby do své péče
nebo její předání do péče jiného ošetřujícího
lékaře, potvrzovat trvání potřeby dlouhodobé péče, rozhodovat o ukončení potřeby
dlouhodobé péče, vést ve zdravotnické dokumentaci údaje o průběhu zdravotního
stavu, odesílat OSSZ hlášení a poskytovat
orgánu nemocenského pojištění potřebnou
součinnost.
Kompetence OSSZ (§ 84 ZNP)
OSSZ svým lékařem kontroluje správnost

posuzování potřeby dlouhodobé péče a může
rozhodnout o ukončení potřeby dlouhodobé
péče (pokud potřeba dlouhodobé péče již pominula a neukončil ji ošetřující lékař). Dále kontroluje plnění povinností ošetřujících lékařů při
posuzování potřeby dlouhodobé péče; může si
vyžádat provedení vyšetření zdravotního stavu
ošetřované osoby nebo její předvolání ošetřujícím lékařem ke kontrole.
Žádost o dávku (§ 109 ZNP)
Ošetřující osoba uplatňuje nárok na dávku
na předepsaném tiskopise, a to buď u zaměstnavatele, nebo u OSSZ, je-li osobou samostatně výdělečně činnou. Současně musí doložit souhlas
ošetřované osoby s poskytováním dlouhodobé
péče a ev. další zákonem dané skutečnosti.

Úloha zaměstnavatele

V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným stanoví zaměstnavateli
oprávnění (v § 191a), že může udělit písemně
souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci
po dobu poskytování dlouhodobé péče podle §
41a až 41c ZNP. To znamená, že zaměstnavatel
souhlas není povinen udělit, ale jen v případě,

že tomu brání vážné provozní důvody, které
zaměstnanci sdělí.

Závěr

Pokud by s nabytím účinnosti dlouhodobého ošetřovného z důvodu potřeby
dlouhodobé péče vyvstaly některé praktické problémy, doporučujeme obrátit se
na příslušnou OSSZ, a to buď na oddělení
nemocenského pojištění, nebo na oddělení
lékařské posudkové služby. Ta vám vzhledem
ke své působnosti v nemocenském pojištění
a při znalosti individuálního případu budou
nápomocna při řešení konkrétního dotazu
či problému. Na OSSZ budou v dostatečném
časovém předstihu připraveny pro poskytovatele zdravotních služeb k převzetí předepsané tiskopisy. Půjde o rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, rozhodnutí o ukončení
potřeby dlouhodobé péče, potvrzení o trvání
potřeby dlouhodobé péče a tiskopis hlášení,
které vydá Česká správa sociálního zabezpečení v listinné podobě.
Ing. Iva Merhautová, MBA, v. r.,
náměstkyně ministryně pro řízení
sekce sociálně pojistných systémů MPSV
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Náhrada škody a nemajetkové újmy
přiznaná v trestním řízení je kryta
profesním pojištěním lékaře
V poslední době stále častěji přicházejí dotazy, zda za situace, kdy v rámci trestního řízení je lékaři, který
byl v trestním řízení odsouzen, uložena povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu pacientovi
nebo pozůstalým, je tato situace kryta profesním pojištěním lékařů. Nepochybně je.

V trestním řízení se stále častěji stává, že
poškození uplatní právo nejen na náhradu škody
(to mohli i před novelou trestního řádu), ale
i nemajetkové újmy v penězích, např. v případě
úmrtí blízké osoby apod. Soudy v trestním řízení
zpravidla rozhodnou o povinnosti odsouzeného
nahradit poškozenému nebo pozůstalým škodu
a nemajetkovou újmu a určí její výši. Spíše výjimečně by měly případ předat k občanskoprávnímu řízení, pokud by rozhodování přesahovalo
z hlediska dokazování účel trestního řízení.
Tato situace se nemůže týkat zaměstnanců zdravotnických zařízení. Zaměstnanec zdravotnického zařízení neodpovídá
za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou pacientovi. Za tu odpovídá poskytovatel zdravotní služby, tedy zaměstnavatel lékaře. Výjimku tvoří jen tzv. excesy, např.
případ heparinového vraha, který úmyslně
vraždil pacienty nemocnice, a za jeho činnost
nemohla tedy nemocnice odpovídat. Za běžné
pochybení lékaře nebo jiného zdravotníka však
z hlediska náhrady škody a nemajetkové újmy
odpovídá jeho zaměstnavatel a nelze úspěšně
uplatnit náhradu škody od zaměstnance, ale
jen od samotného poskytovatele. To, co tedy
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bylo uvedeno, se týká soukromých lékařů-poskytovatelů zdravotních služeb, kterým, jsou-li
trestně stíháni, může být vedle uloženého trestu
uložena i povinnost náhrady škody nebo nemajetkové újmy.
Pravidla odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu se i v trestním řízení řídí občanským zákoníkem, nikoliv zákoníkem trestním.
Jde o tzv. adhezní řízení, tedy řízení, které je
občanskoprávní a souvisí s řízením trestním.
Je tedy nepochybné, že je-li lékař pojištěn
pro případ občanskoprávní odpovědnosti
za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou pacientovi, je touto pojistkou kryta
i odpovědnost za škodu a nemajetkovou
újmu, která je přiznána v rámci trestního
řízení. Jde stále o občanskoprávní odpovědnost, která je vždy kryta povinným profesním
pojištěním (samozřejmě podle pravidel jednotlivých pojišťoven), a nelze v žádném případě
vyloučit plnění pojišťovny jen z toho důvodu, že
škoda nebo nemajetková újma nebyly přiznány
v občanskoprávním soudním řízení, ale v řízení
trestním.
Samozřejmě jinou otázkou je, je-li lékaři uložen např. peněžitý trest v rámci trestního řízení,
protože proti tomu se pojistit nelze. Náhrada
škody nebo nemajetkové újmy pacientovi nebo
pozůstalým, byť přiznaná v trestním řízení, však
není trestem. Peněžitý trest se zpravidla lékaři
v trestním řízení ukládá výjimečně, soudy zcela
správně dávají přednost tomu, aby byla nahrazena poškozeným nemajetková újma a škoda.
A zde se plně uplatní profesní pojištění a pojistné
krytí příslušného lékaře, který byl odsouzen, je-li
současně poskytovatelem zdravotní služby, tedy
soukromým lékařem.
Závěr: Náhrada škody nebo nemajetkové újmy způsobená poškozením pacienta
při nesprávném odborném postupu lékaře,
byť přiznaná v rámci trestního řízení, je
vždy kryta profesním pojištěním, stejně
jako náhrada škody a nemajetkové újmy
přiznaná v občanskoprávním řízení. V trestním řízení nelze odsoudit k náhradě škody

nebo nemajetkové újmy zaměstnance poskytovatele zdravotní služby, leda by šlo
o tzv. exces, např. vraždu pacienta. Jinak za
škodu a nemajetkovou újmu vždy odpovídá
zaměstnavatel. Lékař-zaměstnanec se tedy
nemusí obávat, že bude v rámci trestního řízení odsouzen k náhradě škody nebo nemajetkové újmy. Soukromému lékaři může být
v rámci trestního řízení uložena povinnost
nahradit poškozenému nebo pozůstalým
škodu nebo nemajetkovou újmu, ale tato
povinnost je kryta pojištěním profesní odpovědnosti stejně, jako je-li uložena v řízení
občanskoprávním.
JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK

Setkání absolventů
po 60 letech
UNIVERZITA KARLOVA
V PRAZE
2. lékařská fakulta
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
❦

Absolventi někdejší Fakulty dětského
lékařství Univerzity Karlovy, promoční
ročník 1958, se sejdou při příležitosti
65. výročí založení 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.

❦
Setkání se uskuteční v pátek
18. května 2018 od 11.00 hodin
v kinosále ředitelství Fakultní
nemocnice v Motole.
❦
Adresář:
MUDr. Hana Hynieová, nám. 14. října 3,
150 00 Praha 5 ☎ 608 082 332
MUDr. Blanka Suková, Vstupní 1,
150 00 Praha 5 – Motol,
blanka.sukova@tiscali.cz, ☎ 721 278 355
MUDr. Stanislav Tůma, Opavská 2614,
415 01 Teplice, sttuma@volny.cz ☎ 777 620 408

TEMPUS MEDICORUM

/ DUBEN 2018

PRÁVNÍ PORADNA

Vy se ptáte, právník odpovídá

Provádění léčebných výkonů
pacientovi, jehož souhlas
není možné získat

Na našem pracovišti je část pacientů
hospitalizována bez písemného souhlasu, neboť vzhledem k jejich stavu tento souhlas není možné získat. V těchto
případech hospitalizaci oznamujeme
místně příslušnému soudu, který vyhotovuje usnesení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním
ústavu. V průběhu této hospitalizace
vyvstává potřeba provedení různých
zákroků narušujících integritu těla,
které jsou běžnou součástí léčebných
postupů, a jakkoliv je nelze považovat
za bezprostředně život zachraňující,
jejich neprovedení je z hlediska možných komplikací, morbidity a mortality
pro pacienta v dlouhodobém pohledu
méně výhodné. Typicky se jedná o výkony typu tracheostomie či gastrostomie.
V souvislosti s tím vás prosím o odpověď
na následující otázky: Je možné tyto
výkony provést bez dalšího souhlasu
pacienta (který získat nelze), soudu či
soudem určeného opatrovníka? Podléhá provedení těchto výkonů oznámení
soudu či ustanovenému opatrovníkovi?
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Pacientovi, kterého popisujete, je
možné podle § 38 odst. 3 písm. a) zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
v platném znění, provést pouze neodkladnou
péči. Ta je definována v § 5 odst. 1 písm. a)
téhož zákona jako péče, jejímž účelem je
zamezit vznik nebo omezit vznik náhlých
stavů, které bezprostředně ohrožují život
nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo
vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest či náhlé
změny chování pacienta, který ohrožuje
sebe nebo své okolí.
Nelze obecně posoudit právníkem, jaké
konkrétní výkony se do tohoto vymezení
vejdou a jaké ne, jde již o odbornou medicínskou otázku. Co je však podstatné, zmíněná definice je široce interpretovatelná
(potvrzeno i státními orgány). Bude-li tedy
možné lékařem odborně odůvodnit (a patřičně zapsat do zdravotnické dokumentace),
proč je možné určitý výkon hodnotit jako
neodkladnou péči, lze takový výkon pacientovi provést právě s odůvodněním, že
výkon byl neodkladný.
Není třeba provedení takového výkonu
hlásit soudu, to je nutno jen při převzetí
do ústavní péče bez pacientova písemného
souhlasu, což vždy činíte, jak sám píšete. Co
se týče ohlášení opatrovníkovi, posoudí sám
lékař, zda považuje za vhodné informaci
opatrovníkovi sám aktivně podat. Jestliže nikoliv, výslovná zákonná povinnost to
není, informace v tom případě poskytnete
až na případný dotaz opatrovníka (analogicky zde vycházíme z § 35 odst. 2 již citovaného zákona, který stejný princip zakotvuje
u nezletilých dětí).
Naopak, pokud by se při nejlepší vůli
i při velmi široce interpretovatelné definici
neodkladné péče výkon do onoho vymezení
nevešel, bohužel není možno výkon provést
a je nutno čekat na souhlas soudem určeného opatrovníka.

Náhrada nákladů na pořízení
kopií soudním znalcem

Obrátil se na mě soudní znalec, který
byl pověřen vypracováním znaleckého
posudku, k němuž jako podklad potřebuje kopii zdravotnické dokumentace
pacienta, kterého mám v péči. Prokázal své pověření a rovněž po odborné
stránce uznávám, že žádá kopie pouze

v nezbytně nutném rozsahu za účelem
zpracování posudku, jak znalci stanoví
zákon. I tak ovšem jde o velmi obsáhlou
část dokumentace. Rád bych proto, aby
mi byly uhrazeny náklady na pořízení
kopií, jde o nezanedbatelný výdaj i čas
strávení tímto pořízením. Mám na takové uhrazení nákladů podle zákona
nárok?
Jde o situaci, kterou zákon v současné době výslovně neřeší. Zákon výslovně
umožňuje, aby lékař mohl účtovat náklady na pořízení zprávy/kopie/výpisu z dokumentace pouze pacientům, zákonným
zástupcům, pozůstalým osobám blízkým
apod. (§ 66 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách, v platném znění),
nikoliv už soudnímu znalci. Stejně tak není
pro vypracování zprávy (kopie, výpisu)
znalci určen žádný sazebník, jako tomu
bývá například u zpráv pro Českou správu
sociálního zabezpečení nebo Policii ČR,
kdy administrativní výkony prováděné na
žádost např. těchto dvou zmíněných orgánů jsou oceněny Cenovým rozhodnutím
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Soudnímu znalci ale zákon povinnost
úhrady nákladů ošetřujícímu lékaři za pořízení kopie zdravotnické dokumentace výslovně neklade. Vše však může být vyřešeno
v rovině lidské komunikace a kolegiality
mezi soudním znalcem a ošetřujícím lékařem. Pokud totiž soudní znalec uzná, že jeho
kolega (ošetřující lékař, od kterého si kopii
dokumentace za účelem zpracování znaleckého posudku vyžádal) jistě měl s pořízením kopií (mnohdy nemalé) náklady a bylo
by na místě je nějak kompenzovat, může si
nechat kopie pořizujícím kolegou tyto náklady naúčtovat a proplatit mu je, přičemž
je znalec následně může uplatnit u orgánu
či osoby, na jehož žádost (ustanovení, přibrání…) posudek zpracovává (policie, soud,
lékař, pacient…), a to v rámci znalečného
jako hotový výdaj znalce, který nepochybně
je dle zákona součástí znalečného.
Chybí však výslovné oprávnění ošetřujícího lékaře a zároveň i povinnost soudního
znalce takto postupovat. Zdůrazňujeme, že
případná dohoda mezi oběma kolegy má
především lidskou rovinu.
Zpracoval:
Mgr. Bc. Miloš Máca,
právník-specialista právní kancelář ČLK
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Dvojí metr a lékaři L0?

Na schůzi komise pro aprobační zkoušky cizinců ze zemí mimo EU jsme se dozvěděli, že tito musí udělat
aprobační zkoušku na úrovni absolventa našich lékařských fakult, tedy například z chirurgie na úrovni
státní zkoušky z tohoto předmětu. Pro cizince se však kromě této teoretické zkoušky (které předchází
zkouška z češtiny) požaduje absolvování šestiměsíční praxe v české nemocnici.

Jaká je reálná situace? Na mnoha místech
v nemocnicích pracují tito lékaři v rámci předepsané praxe, kterou jim Ministerstvo zdravotnictví může prodloužit na rok. Vykrývá se tím
částečně nedostatek českých nemocničních
lékařů.
Seznam zdravotních výkonů, jako vyhláška
ministerstva, dělí všechny lékaře do tří skupin.

L1 jsou lékaři od promoce do ukončení kmene, L2 od absolvování kmene do atestace a L3
jsou plně kvalifikovaní, atestovaní lékaři. Z výše
uvedeného vyplývá, že pokud lékař cizinec v nemocnici pracuje a dosud nesložil předepsanou
aprobační zkoušku, je na úrovni medika před
ukončením jeho studia na lékařské fakultě
a v nemocnici pracuje jako medik o prázdninových praxích. Na rozdíl od nich je za svou práci
placen. V Seznamu zdravotních výkonů by pro
ně měla být založena tedy asi dosud neexistující
kategorie L0. Není jasné, proč pro ně Ministerstvo zdravotnictví požaduje šestiměsíční praxi,
když čeští studenti takovou praxi nemají. Proč
dvojí metr?
Nevím, zda si zaměstnavatelé těchto cizinců
uvědomují právní odpovědnost za výsledky jejich práce v době, než složí aprobační zkoušku,
tedy v době, kdy jsou na úrovni medika. Bude
to právní odpovědnost zaměstnavatele nebo

osobního školitele (platí jeden cizinec – jeden
školitel), který by měl být písemně uveden.
Jak to bude po složení aprobační zkoušky?
Budou zařazováni jako lékaři L1 pracující opět
pod dozorem s právní odpovědností školitele?
Nebo budou mít celé postgraduální vzdělávání
jiné než absolventi českých škol? Nebude tím
zpochybněn celý postgraduální systém výuky
v naší zemi?
V každém případě v současné době schází
jasná definice jejich postavení v našem zdravotním systému a pro Seznam zdravotních výkonů
jsou neznámí… Nepochybně vykrývají nedostatek nemocničních lékařů. Na druhé straně
je počet českých lékařů nad průměrem zemí
OECD. Je přijímání cizinců jedinou cestou, jak
tyto stavy v nemocnicích naplnit, nebo je i jiná
cesta, jak práci v nemocnicích zatraktivnit? To
nechám na posouzení laskavého čtenáře. Že je
to cesta nejlevnější, nepochybuji. Pavel Pafko

Léčebné lázně Bohdaneč
Váš specialista na léčbu
pohybového aparátu.
Unikátní přírodní léčivé zdroje
minerální voda a slatina.
Jako jediné lázně v České republice
využíváme slatinných zábalových van!

Přijeďte k nám zrelaxovat Vaše tělo a mysl.

www.llb.cz
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NEKROLOGY

Úmrtí lékařů

Doc. MUDr. Jiří Kandus, CSc.

V neděli 11. února se ve věku 87 let završil život Jiřího Kanduse, lékaře a vědeckého pracovníka, zanechávajícího po sobě otisky v širokém spektru medicíny – od
nepřetržité 55leté klinické praxe přes práci vědeckou a výzkumnou až po rozsáhlou
práci publikační a soudní znalectví. V Městské nemocnici Ostrava založil, vybudoval a rozvinul respektovanou Laboratoř funkční diagnostiky kardiopulmonálního
ústrojí. Jako externí učitel přednášel na LF UK v Praze. Byl významným popularizátorem vědy i péče o zdraví v médiích, na školách i v divadle a aktivním odpůrcem
kuřáctví.
Mé osobní vzpomínky na něj se váží k jeho jedinečné činnosti ve výboru Společnosti
fyziologie a patologie dýchání a k úzké spolupráci na vzniku monografie Patofyziologie
dýchání. Jiří má velké zásluhy jak na vzniku knihy, tak i na činnosti Společnosti, které
byl na počátku devadesátých let předsedou. Jeho památka zůstane ve vzpomínkách
všech odborníků dané oblasti a mnoha vděčných pacientů.
Prof. MUDr. František Paleček, DrSc.

MUDr. Otakar Partl

MUDr. Otakar Partl, emeritní primář interního oddělení nemocnice v Ostrově
nad Ohří, zemřel 2. března 2018. Narodil se 26. 5. 1931 v Praze, kde vyrůstal a vystudoval lékařskou fakultu. Převážnou část svého života prožil v Karlových Varech. Zde
pracoval jako zástupce přednosty interního oddělení a pak v nedaleké nemocnici
v Ostrově jako primář. Kromě své práce se velmi laskavě věnoval vzdělávání mladších
lékařů a nenásilnou formou je vedl k samostatnosti a logickému uvažování v oboru.
V penzijním věku byl stále aktivní.
Vzpomínám si, jak si musel v poměrně pokročilém věku dodělat atestaci z praktické
medicíny, aby mohl pracovat jako praktický lékař. S úsměvem jemu vlastním se odjel
nechat přezkoušet do Prahy. Léta pracoval jako soudní znalec a posudkový lékař. Pro
mne a pro řadu mých kolegů byl a stále je vzorem, který si nikdy ani v nejmenším
nezadal s minulým režimem a nebál se projevit své názory ani tehdy, když k tomu
byl potřeba notný kus osobní odvahy. Jeho odchodem ztrácíme blízkého a drahého
člověka, skvělého lékaře a učitele.
MUDr. Jana Karásková, Karlovy Vary

MUDr. Rudolf Střítecký

Se svojí rodinou, pacienty a veřejností se 18. března 2018 navždy rozloučil emeritní
primář dětského oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec MUDr. Rudolf Střítecký.
Narodil se 9. července 1946 ve Znojmě. Vyrůstal v lékařské rodině v Opatově na
Moravě, kde jeho otec pracoval jako obvodní lékař. Po vystudování LF Masarykovy
univerzity v Brně nastoupil do nemocnice v Jindřichově Hradci, kde se posléze stal
primářem dětského oddělení. Byl vážený a respektovaný kolegy a personálem pro
svoji vlídnou povahu, ale především pro svoje odborné znalosti, kterým dal vyniknout
zejména v dětské nefrologii a kardiologii. V těchto oborech pokračoval i po skončení
primariátu ve své ambulanci.
Vedle odborné praxe se stačil věnovat politice, zejména té komunální. Po sametové
revoluci stál v Jindřichově Hradci u zrodu jediné mimopražské Fakulty managementu
VŠE v Praze, kde založil a přednášel do posledních chvil svého života „management
zdravotnických služeb“. Absolvoval studijní pobyty v USA, Nizozemsku a Rakousku.
Ve volných chvílích sportoval a užíval si námořní jachting.
Libuše Pinková Střítecká
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TEMPUS

MEDICOR
UM VNITRA PŘIJME:
ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA
VEDOUCÍ – OBLASTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ PRAHA
(Praha + Střední Čechy)
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
LÉKAŘ STOMATOLOG – ordinace PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA
MASÉR – LD Luna FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, LD MERKUR MARIÁNSKÉ 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,
pro Royal Mariánské Lázně a pro Miramare Luhačovice.
■ 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 pří stup 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.

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ A.S. POLIKLINIKA AGEL

PŘIJMEME LÉKAŘE
Dopravní zdravotnictví a.s. POLIKLINIKA AGEL přjme
atestované lékaře pro pobočku:

- Praha
UROLOG, REVMATOLOG, ANGIOLOG
- Česká Třebová
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ, DERMATOLOG
- Nymburk
LÉKAŘ/ŘEDITEL POLIKLINIKY, INTERNISTA,
ALERGOLOG, NEUROLOG
- Olomouc
PRAKTICKÝ LÉKAŘ, RHB, NEUROLOG
- Ostrava
INTERNISTA, OFTALMOLOG
- Plzeň
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
■ Kontakt: Lucie Čosová, e-mail:
lucie.cosova@pol.agel.cz; tel: 702 153 472
■ Více: www.poliklinikaagel.cz
■ Nabízíme: úvazek 0,1 – 1,0; 35 hodinový týdenní pracovní fond/úvazek 1,0; 27 dnů řádné dovolené, stravenky,
příspěvek na PF, příspěvek na vzdělávání.

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
Oblastní nemocnice
Kladno, a.s., nemocnice
Středočeského
nemocnice
Středočeského
kraje vyhlašuje
kraje vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
výběrové řízení na pozici:

DOP-HC S.R.O. ■ PŘIJMEME LÉKAŘE

DOP-HC s.r.o. Bergmannova 140 356 04 Dolní Rychnov
■ Nabízíme práci v příjemném prostředí a přátelském kolektivu ve stabilní rodinné firmě s více než 20letou tradicí.
■ Výhody a benefity: 25 dní dovolené; Příplatek so, ne 45 %; Závodní stravování; Roční odměny;
Mimořádné finanční bonusy
■ Firemní benefity: Pracovní pozice: Lékař - ranní směna po – pá ( 7,5 hod.);
náborový příspěvek 100.000,- Kč; základní mzda až 70.000,- Kč
■ Personální oddělení: Mašková Kateřina Tel.: 731 656 208 e-mail: maskova@dop-hc.cz

PREDIKO, S.R.O. ■ PŘIJMEME LÉKAŘE
Centrum prenatální diagnostiky a lékařské genetiky ve Zlíně přijme do svého kolektivu lékaře
UZ specialistu, s certifikátem FMF, i na zkrácený úvazek.
■ Bližší informace podá paní Eva Loucká, loucka@prediko.cz.

SAINT MEDICAL, S.R.O.

0,5 - 1 úvazek. Možno i před atestací (absolvování základního
kmene). ■ Kontakt: 1. 604 114 627, příp. 722 908 981

SAINT MEDICAL, s.r.o. Hledá lékaře v odbornostech:
Psychiatrie, Endokrinologie, Imunologie, Rehabilitační
lékařství, Neurologie. ■ Nabízíme: Dynamický a příjemný tým. Moderní vybavení ordinací. Variabilitu pracovních
smluvních vztahů (možnost částečného úvazku). ■ V případě dalších dotazů se obraťte na níže uvedené kontakty.
■ Kontakt: Nikola Krejčíková; +420 725 940 980
mudr.stepankova@seznam.cz, www.saintmedical.cz

JMU PRO-MEDICAL CLINIC S.R.O.

HLEDÁME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

IKEM – LÉKAŘ

IKEM přijme lékaře na Autotransfúzní jednotku Pracoviště
laboratorních metod. ■ Výhodou atestace z hematologie
a transfúzního lékařství nebo z vnitřního lékařství.
■ Kontaktní osoba: Lenka Poroszová, Telefon: 734 764 994,
E-mail: kariera@ikem.cz

POLIKLINIKA PROSEK A.S. – POLIKLINIKA
PROSEK A.S. PŘIJME LÉKAŘE

Poliklinika Prosek a.s., Praha 9 přijme do HPP lékaře v oboru
UROLOGIE, REHABILITACE, RADIOLOGIE.
■ Požadujeme specializovanou způsob. Možno i kratší
úvazek. Výhodné mzdové ohodnocení. ■ Nabízíme: MOŽNOST PŘIDĚLENÍ SLUŽEBNÍHO BYTU či zajištění
ubytování, podporu vzdělávání, benefity (např. příspěvek na
stavování, kulturu, dovolenou, penzijní přip.) Nástup ihned
nebo dle dohody. ■ Kontakt: pí Prchalová, personální odd.,
tel. 266 010 106. ■ Nabídky (profesní životopis) zasílejte na
e-mail: prchalova.o@poliklinikaprosek.cz.

PRAKTIK VELIM S.R.O. – PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Do ordinace PL na Kolínsku přijmeme praktického lékaře na

ORDINACE PLDD

Do privátní ordinace PLDD hledáme lékařku na hlavní pracovní poměr. ■ Nabízíme nadstandardní plat. podmínky, 5
týdnů dovolené a práci se zkušenou sestrou. Možnost pozdějšího odkupu praxe. ■ Kontakt: urbaskova.jitka@email.cz,
tel. 00420 737 002 925

CEPHA S.R.O. – HLEDÁ LÉKAŘE/KU

Společnost CEPHA s.r.o. v Plzni, která se zabývá prováděním klinických hodnocení, zejména bioekvivalenčních studií
generických léčiv, hledá lékaře/ku na pozici vedoucího lékaře
klinické jednotky. Specializovaná způsobilost v jakémkoli klinickém oboru je podmínkou. ■ Zájemci se prosím hlaste na
babkova@cepha.cz (+420 377 517 515), smluvní mzda včetně
benefitů na základě osobního jednání.

SLOVENSKO
FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA PREŠOV

PRIJMEME LEKÁROV

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

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

PRIMÁŘ/KA PEDIATRIE
POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

▪ odbornou způsobilost k výkonu
povolání lékaře dle zák. 95/2004 Sb.
▪ specializovanou způsobilost v oboru
▪ licence ČLK pro výkon funkce primáře
▪ organizační schopnosti
▪ zkušenosti s vedením zdravotnického
kolektivu
▪ schopnost samostatného
rozhodování
▪ znalosti ekonomiky a financování
zdravotnických zařízení na
odpovídající úrovni
▪ zdravotní způsobilost
▪ trestní bezúhonnost

▪ vedení akreditovaného pracoviště se
širokým
spektrem
ošetřovaných
dětských pacientů
▪ maximální podporu dalšího vzdělávání
▪ nadstandardní finanční ohodnocení
(fixní a variabilní složka)
▪ 5 týdnů řádné dovolené
▪ příspěvek na penzijní připojištění
▪ příspěvek na závodní stravování
▪ stravenky pro zaměstnance
▪ hlídání dětí v dětské skupině Rybička
▪ možnost vyhrazeného parkování v
areálu nemocnice
▪ a další výhody podle Kolektivní smlouvy

Lékaře se specializovanou způsobilostí
na funkční místo v oborech:

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

DIABETOLOGIE / ORL / ARO / PLICNÍ
HEMATOLOGIE / PSYCHIATRIE / INTERNA

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
vlastnoručně podepsanou přihlášku / profesní životopis se zaměřením na odbornou
praxi / kopii dokladů o dosaženém vzdělání / kopii licence ČLK pro výkon pozice primáře
a vedoucího lékaře / vlastnoručně podepsaný souhlas s poskytnutím a zpracováním
osobních údajů / výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců / stručnou koncepci provozu
a řízení dětského oddělení v kontextu nemocnice s velkým regionálním dosahem

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 10. 5. 2018 na adresu:
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje,
k rukám: Ing. Lucie Růžičkové, Vančurova 1548, 272 59 Kladno
www.nemocnicekladno.cz

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

38 A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

NABÍZÍME
■   

nadstandardní finanční ohodnocení

■    zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, stravenky,

příspěvek na penzijní připojištění, firemní dětská skupina,
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.nemocnicekladno.cz
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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
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
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.
68/18 Postgraduální akademie: Revmatologie v klinických obrazech
Datum: čtvrtek 23. 4. 2018, od 14.00 hod.
Místo: Praha 3, Hotel Courtyard by Marriott, Lucemburská 46
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

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.)
70/18 Komfort nemocného novorozence na JIP – kurz
pro lékaře a sestry novorozeneckých oddělení
Datum: 12. 5. 2018
Místo: ÚPMD, Praha 4-Podolí, Podolské nábř. 157, tělocvična
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1500 Kč
Koordinátor: Mgr. Ilona Križanová
Odborný garant: MUDr. Petra Šaňáková

Počet míst: 12
Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana Staníčková, Eva Řežábková
V současné době je odborná neonatologická péče poskytovaná nedonošeným a nemocným novorozencům na jednotkách intenzivní péče na špičkové úrovni. Jejím cílem
je nejen snížit novorozeneckou mortalitu, ale především
ovlivnit morbiditu těchto dětí. K tomu významnou měrou přispívá i dostatečný komfort novorozence na JIP.
Posluchači kurzu si budou moci individuálně po vstupním teoretickém úvodu vyzkoušet na vlastním těle pocity
takového novorozence. Součástí kurzu bude i návštěva
novorozenecké JIP v perinatologickém centru, kde tento
přístup tvoří nedílnou a nepostradatelnou složku poskytované zdravotní péče.
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.

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Duben–červen 2018 , 17.00 hodin, Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31
16. DUBEN 2018
Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě
Přednosta: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

TRAPLŮV VEČER

Závažné těhotenské komplikace a patologie placenty
Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
1. Feyereisl J.: Úvodní slovo (6 min.)
2. Vernerová Z.: Klasifikace placentárních změn u plodů s časnou a pozdní formou fetální růstové restrikce
(9 min.)
3. Hanulíková P., Švecová M.: Abnormálně invazivní
placenta – diagnostika MRI vs. SONOGRAFIE? (9 min.)
4. Křepelka P.: Klinické rizikové faktory pro vznik těhotenství s abnormálně invazivní placentou (9 min.)
5. Feyereisl J.: Technika císařského řezu u těhotenství
s abnormálně invazivní placentou (9 min.)
6. Krofta L.: Management a výsledky těhotenství s abnormálně invazivní placentou: kohortová studie (9 min.)
7. Feyereisl J.: Je potřeba center excelence pro těhotenství
s abnormálně invazivní placentou? (9 min.)
Diskuse: 40 min.
23. DUBEN 2018
Přednáškový večer Interní kliniky 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
V KAZUISTIKÁCH INTERNÍ
KLINIKY 2. LF UK A FNM
Koordinátor: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
1. Chlumský J.: Novinky v léčbě paraneoplastické tromboembolické příhody (10 min.)
2. P átek O.: Neočekávaná příčina subakutního selhání
ledvin u nemocného se sklerodermií (složitý pacient
vyžaduje interdisciplinární přístup) (10 min.)
3. Piťhová P., Hoskovcová L.: Charcotova osteoartropatie
– devastující komplikace diabetu (10 min.)
4. Turčániová D.: Endoskopické řešení iatrogenně vzniklé
paraezofageální komunikace (10 min.)
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5. Mokrá D.: Zajímavé kazuistiky na Metabolické jednotce
v roce 2017 (10 min.)
Diskuse: 40 min.
30. DUBEN 2018
Přednáškový večer Kliniky dětské a dospělé ortopedie
a traumatologie 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

POPELKŮV VEČER

Novinky v ortopedické operativě
Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
1. Trč T.: Úvod (5 min.)
2. Kautzner J., Havlas V., Trč T.: Využití artroskopické techniky v léčbě patologií kyčelního kloubu (10 min.)
3. Š ťastný E., Havlas V.: Náhrady chrupavky arteficiálním
implantátem Chondrotissue (10 min.)
4. Stehlík D., Trč T.: Biologická terapie a kmenové buňky
v ortopedii (10 min.)
5. Kautzner J., Havlas V.: All-inside plastika LCA (10 min.)
6. Trč T., Wagenknecht L.: Prolongace kostí plně implantabilními hřeby (10 min.)
7. Trč T: Závěr (5 min.)
Diskuse: 40 min.
7. KVĚTEN 2018
Přednáškový večer Ústavu patologické fyziologie
1. LF UK
Přednosta: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

PURKYŇŮV VEČER

5. Vokurka M.: Erytropoeza a železo – vzájemná regulace
a dialog (15 min.)
Diskuse: 40 min.

28. KVĚTEN 2018
Přednáškový večer Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN
Přednosta: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

14. KVĚTEN 2018
Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK
a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

PLACÁKŮV VEČER

POLÁKŮV VEČER

Péče o závažné poranění v traumatologickém centru
Koordinátor: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
1. G
 ürlich R.: Úvod (5 min.)
2. Vyhnánek F.: Traumatologické centrum FNKV (12 min.)
3. Duška F.: Moderní postupy v resuscitaci hemoragického
šoku (12 min.)
4. Očadlík M., Vyhnánek F.: Neodkladná torakotomie na
urgentním příjmu TC, indikace, technika (10 min.)
5. Havlůj L., Mlýnek B., Billich R., Očadlík M.: Současný
postup u tupého poranění jater (10 min.)
Diskuse: 40 min.
21. KVĚTEN 2018
Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

PRUSÍKŮV VEČER

Současné možnosti diagnostiky a léčby v gastroenterologii a hepatologii

Experimentální přístupy ke studiu patogeneze a léčby
nemocí

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Koordinátor: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

1. H
 rabák P.: Fekální transplantace (10 min.)
2. Š roubková R., Mengerová J.: Ultrasonografické vyšetření
střeva (10 min.)
3. H
 ainer R.: Střevní polypy (10 min.)
4. Dolejší M.: Fekální kalprotektin (12 min.)
5. Brůha R., Šmíd V.: Možnosti neinvazivní diagnostiky jaterních onemocnění (10 min.)
6. Krechler T.: Novinky v diagnostice chronické pankreatitidy a pankreatického duktálního adenokarcinomu
(10 min.)
Diskuse: 40 min.

1. Vokurka M.: Představení ústavu (5 min.)
2. Nečas E.: Nejasnosti kolem transplantace kostní dřeně
(15 min.)
3. Klánová M.: Patient-derived xenografts (PDX) modely
v patofyziologii a translační medicíně (15 min.)
4. Vargová K.: Studium regulační sítě onkogenních
mikroRNA u CLL za využití nové technologie editace
genů – CRISPR/Cas9 (15 min.)
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Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
1. Z avoral M.: Úvod (10 min.)
2. Suchánek Š.: Screening kolorektálního karcinomu –
novinky (15 min.)
3. Malý M.: Duální protidestičková inhibice u pacientů
s fibrilací síní (10 min.)
4. Hnátek T.: Biomarkery u kardiovaskulárních onemocnění (10 min.)
5. S olař S.: Diabetik v akutním stavu (10 min.)
Diskuse: 40 min.
4. ČERVNA 2018
Přednáškový večer 3. interní kliniky LF UK a UNB
Přednosta: doc. MUDr. Viliam Mojto, Ph.D.

20. PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER
SPOLKU SLOVENSKÝCH LÉKAŘŮ
BRATISLAVA
Koordinátor: doc. MUDr. Viliam Mojto, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
1. G
 vozdjáková A.: Súčasnosť a perspektíva mitochondriálnej medicíny (10 min.)
2. Mojto V., Gvozdjáková A. a spol.: Statínmi indukovaná
mitochondriálna dysfunkcia (10 min.)
3. B
 ada V., Mojto V.: Vitamín D a jeho zdroje (10 min.)
4. Szántová M., Hlavatá T: NAFLD a ALD skríning a manažment (10 min.)
Diskuse: 40 min.
Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity.
Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět
pro studenty 1. LF UK Praha
Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. vědecký sekretář
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. předseda
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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
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.
30/18 Kurz z dětské oftalmologie pro oftalmology
Datum: 19. 5. 2018

Inzerce

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

Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího
měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

We offer 2 months contract to young Eye Doctors. Work
in Africa. Send CV to Charity.eye.hospital.rwanda@
gmail.com
Chirurgie Prosek se sídlem Poliklinika Prosek, Lovosická
440/40, Praha 9, přijme lékaře/ku obor ambulantní chirurgie. Nabízíme: moderní prostředí, možnost částečného
úvazku, dobré finanční ohodnocení. Kontakt: MUDr. Petr
Veselka, 606 689 366, petr.ves@email.cz
Do zavedené privátní praxe PLDD v Brně hledáme lékařku
na hlavní pracovní poměr. Nabízíme nadstandardní platové
podmínky, 25 dnů dovolené a práci se zkušenou sestrou.
Nástup možný ihned z důvodu náhlého onemocnění lékařky.
Kontakt: 737 002 925
Hledám kolegu do privátní plicní ambulance v Novém Boru,
s atestací nebo kmenem. Ordinace je vybavena moderními
přístroji pro funkční vyšetření, provádíme bronchoskopie.
Nabízím byt s garáží. Kontakt: m.hadrava@seznam.cz,
603 582 002, www.pneumo-nb.cz
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestovaného
gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový přístup,
celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolposkopie).
Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku. Požadujeme
profesionální přístup. Kontakt: 601 360 615, synovcova@
ambicare.eu
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
Hledám lékaře na zástup do ordinace VPL ve Vsetíně.
Vhodné i pro předatestační lékaře i důchodce. Na 1 až
3 dny v týdnu nejlépe od července, popř. vše dle domluvy.
Kontakt: 775 393 539
Do nové ambulance VPL v Horoměřicích, Praha-západ,
hledáme lékaře na plný či částečný úvazek. Jedná se o ambulanci jednoho lékaře, dobrá dopravní dostupnost bus,
6 km od metra Bořislavka. Kontakt: info@ghoambulance.cz,
604 223 592
Do nové ambulance VPL v Horoměřicích přijmeme zdravotní
sestru na celý či částečný úvazek. Moderní privátní ordinace
jednoho lékaře. Obec se nachází v Praze-západ, 6 km od metra
Bořislavka, s dobrou dopravní dostupností autobusem. Kontakt: info@ghoambulance.cz, 604 223 592
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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.
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.
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.
65/18 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 26. 5. 2018, 9.00–16.00
Místo: Brno, Vinařská 6, NCO NZO
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Lékař/ka pro PET/CT diagnostiku (i bez specializace).
Pro Nemocnici Na Homolce hledáme vhodné kandidáty/
ky na pozici: lékař/ka pro PET/CT diagnostiku. Plný úvazek
(možný i nižší – až 0,5). Jednosměnný provoz (s možností
individuálního nastavení pracovní doby). Vhodné i pro matky s dětmi. Požadujeme: členství v ČLK, ukončený interní
nebo radiologický kmen (popř. dokončení v roce 2018), specializovaná způsobilost či praxe v nukleární medicíně nebo
radiodiagnostice vítána, není však podmínkou. Nabízíme:
nadstandardní platové ohodnocení; 6 týdnů dovolené, mimořádné placené zdravotní volno (4× sick days), superspecializaci v nejmodernější PET/CT diagnostice, specializační
vzdělávání v nukleární medicíně pro lékaře bez specializace,
příjemné klidné pracovní prostředí v menším sehraném
kolektivu, stravování s příspěvkem zaměstnavatele, relaxační centrum; kartu MultiSport, možnost ubytování, školku pro děti zaměstnanců a další. Profesní CV zasílejte na:
volna.mista@homolka.cz. Více informací o pracovišti:
http://onm.homolka.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
Přijmeme internistu (příp. kardiologa) na naši polikliniku Praha-Kyje, možno na částečný úvazek. Nabízíme:
nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené,
5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akreditovaná pracoviště, zaměstnanecké benefity. Kontakt: Hana Janečková,
733 679 623, kariera@mediclinic.cz
Přijmeme praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro
lokality: Praha, Brno, Hustopeče, Most, Náchod, Ostrava,
Pelhřimov. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení,
5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou,
akreditovaná pracoviště, zaměstnanecké benefity. Kontakt:
Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Přijmeme všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality
Praha-východ, Brno, Chomutov, Jihlava, Litvínov, Louny,
Moravská Třebová, Strakonice, Tachov, Turnov, Veselí nad
Moravou. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení,
5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou,
akreditovaná pracoviště, zaměstnanecké benefity. Kontakt:
Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Přijmeme pediatra do výborně zavedené ordinace na
klinice v Praze. Podmínkou je atestace v oboru. Klinika
sídlí v centru a je zde přátelský kolektiv, zajímavé finanční
ohodnocení a benefity jsou samozřejmostí. Klientela zajištěna. Kontakt: marketa.spalenkova@eucpremium.cz,
608 544 835
Přijmeme kardiologa na částečný úvazek do výborně zavedené ordinace na klinice v Praze. Podmínkou je atestace
v oboru. Klinika sídlí v centru a je zde přátelský kolektiv,
zajímavé finanční ohodnocení a benefity jsou samozřejmostí. Kontakt: marketa.spalenkova@eucpremium.cz,
608 544 835
Přijmeme gynekologa na částečný úvazek do výborně zavedené ordinace na klinice v Brně. Podmínkou je atestace
v oboru. Klinika je velmi rodinná a je zde přátelský kolektiv,
zajímavé finanční ohodnocení a benefity jsou samozřejmostí. Kontakt: marketa.spalenkova@eucpremium.cz,
608 544 835

Přednášející: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr.
Alexandra Pánková, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku
III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta.
• Farmakologické interakce cigaret.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřácké situace, identifikace s nekuřáctvím.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Jak vést motivační rozhovor s kuřákem.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Kouření a onkologičtí a psychiatričtí pacienti, těhotné
ženy.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kouření a hmotnost
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
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.

Pro Polikliniku Agel Česká Třebová přijmeme všeobecného
praktického lékaře a dermatologa. Možný i částečný úvazek. Nabízíme motivující finanční hodnocení, týdenní fond
pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené,
stravenky, příspěvek na vzdělávání, odměny a další benefity.
Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na e-mail:
lucie.cosova@pol.agel.cz. Pro více informací volejte na
mobil: 702 153 472
Přijmeme internistu do výborně zavedené ordinace na
klinice v Brně (možno i částečný úvazek). Podmínkou je
atestace v oboru VL. Klinika je velmi rodinná a je zde přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení a benefity jsou
samozřejmostí. Kontakt: marketa.spalenkova@eucpremium.cz, 608 544 835
Přijmeme praktického lékaře do výborně zavedené ordinace na klinice v Brně (možno i částečný úvazek). Podmínkou
je atestace v oboru VPL. Klinika je velmi rodinná a je zde
přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení a benefity
jsou samozřejmostí. Kontakt: marketa.spalenkova@eucpremium.cz, 608 544 835
Poličská nemocnice, s. r. o., přijme lékaře pro léčebnu dlouhodobě nemocných. Nabízíme dobré platové podmínky,
ubytování v areálu nemocnice. Vhodné i pro důchodce. Poličská nemocnice, s. r. o., Eimova 294, 572 01 Polička. Kontakt:
461 722 700, 732 567 007, ldn.nempol@tiscali.cz
Z důvodu rozšíření poskytování služeb přijmeme pro Polikliniku Agel Nymburk ředitele polikliniky (1 den v týdnu
úřad ředitele + 4 dny v týdnu ordinace; atestovaný lékař
z jednoho z uvedených oborů), dále lékaře na plný nebo
částečný úvazek: internistu, všeobecného praktického
lékaře, kardiologa, alergologa, chirurga a neurologa. Požadujeme atestaci v příslušném oboru. Nabízíme motivující
finanční hodnocení, náborový příspěvek, týdenní fond
pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené,
stravenky, příspěvek na vzdělávání, odměny a další benefity. Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na
e-mail: lucie.cosova@pol.agel.cz. Pro více informací
volejte na: 702 153 472
Pro Polikliniku Agel Praha přijmeme praktického lékaře
pro děti a dorost a urologa. Požadujeme atestaci v příslušném oboru. Dále přijmeme na částečný úvazek endokrinologa, klinického psychologa a angiologa. Nabízíme
motivující finanční hodnocení, náborový příspěvek, týdenní
fond pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené,
stravenky, příspěvek na vzdělávání, odměny a další benefity.
Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na e-mail:
lucie.cosova@pol.agel.cz. Pro více informací volejte na:
702 153 472
Hledám lékaře na částečný úvazek s kmenem interna, ortopedie, neurologie nebo chirurgie, případně s atestací z FRM pro
soukromou rehabilitační praxi v Plzni. Kontakt: 602 362 435
Přenechám ordinaci PL v Českých Budějovicích. Bližší informace na tel. 606 307 197
Dermacentrum přijme dermatology pro pobočky v Neratovicích, Říčanech a v Praze. Vstřícné jednání, nadstandardní
podmínky. Bližší info: derma@email.cz, 603 448 353, viz
www.dermacentrum.cz
Do moderně vybavené akreditované ordinace PL v Praze 4
u metra hledám do týmu lékaře (min. po kmeni) na část.
úvazek (2–3 dny). Ideální na mateřské. Nástup kdykoliv.

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.
69/18 Kurz přednemocniční péče
Datum: 9. 6. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK, 9–15.30 hod.
Délka: 6 hodiny
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Odborný garant: prim. MUDr. Ondřej Franěk
Přednášející: ZZS HMP
(Program bude doplněn)
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.

Nejsem řetězec, přirozená skladba pacientů. Kontakt:
dr. Sobotka, ondrej.sobotka@centrum.cz
Nabízíme pracovní pozici lékaře s atestací v gynekologické
ordinaci Gynem v Praze 8 v ulici Pod Náměstím 1. Velmi
příjemné moderní prostředí a skvělý pracovní tým. Možnost plného i částečného úvazku. Kontakt: 608 147 701,
info@gynem.cz
Český oční lékař provozující oční kliniku + praxe v Německu
(blízko Rozvadova) hledá atestovaného očního lékaře či
lékařku se znalostí němčiny pro práci v harmonickém a motivovaném týmu. Možný i částečný úvazek. Kontaktujte prosím
na e-mail martingibala@seznam.cz
Pro privátní lékařské centrum v Praze (poblíž Václavského
nám.) zaměřené na komplexní péči o pacienty s nadváhou,
hledáme k ext. spolupráci internistu a klin. psychologa se
schopností nadstandardní péče o pacienta a zájmem o problematiku. Volejte na 604 220 920
Pro nadstandardní ordinace v centru Prahy hledáme sam.
lékaře pro obory ortopedie, dětská a dospělá psychiatrie,
fyzioterapie a terapeuty pro lymfodrenáž, biorezonanci,
homeopatii, výživové poradenství a hydrokolonoterapii.
Provozováno lékaři. Kontakt: 604 220 920
NZZ Nemocnice následné a rehab. péče v Praze 6 hledá sekundárního lékaře či lékaře pro ÚPS. Nabízíme smluvní
mzdové podmínky (od 65 000 hrubého bez služeb a příplatků), 5 týdnů dovolené, dobrá dopravní dostupnost. Je
možné i na zkrácený úvazek, pružná pracovní doba. Při HPP
nabízíme náborový příspěvek 150 000 Kč. Kontakt: zdenek.
moravek@nemocnice-bubenec.cz, 777 253 940
Nemocnice následné a rehabilitační péče v Praze 6 hledá
vedoucího lékaře. Požadujeme spec. způsobilost v oboru,
jehož součástí je jeden ze základních kmenů: chirurgický,
interní, všeobecné praktické lékařství, neurologický. Splňuje
podmínky celoživotního vzdělávání + závazné stanovisko
ČLK č. 1/2011. Smluvní mzdové podmínky mimo tabulku
tarifů (nástupní mzda od 90 000 hrubého bez služeb a příplatků), i zkrácený úvazek, 5 týdnů dovolené. Kontakt: zdenek.
moravek@nemocnice-bubenec.cz, 777 253 940
Pro Polikliniku Agel Olomouc přijmeme lékaře pracovnělékařských služeb. Požadujeme atestaci z všeobecného praktického lékařství, pracovní lékařství výhodou. Dále přijmeme
lékaře fyzioterapie a léčebné RHB, neurologa. Nabízíme
motivující finanční hodnocení, týdenní fond pracovní doby
35 hodin na plný úvazek, (možný i zkrácený úvazek), 27 dnů
dovolené, stravenky, příspěvek na vzdělávání, odměny a další
benefity. Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na
e-mail: Jarmila.raidova@pol.agel.cz. Pro více informací
volejte na mobil: 725 873 766
Do nadstandardně vybavené ordinace PL pro chudé Armády
spásy hledáme výpomoc na částečný úvazek a zástupy (atestace v oboru VPL není nutná). Kontakt: andrea.pekarkova@
armadaspasy.cz
Do ordinace praktického lékaře v Praze 5 hledám i neatestovaného lékaře na 3 dny v týdnu nebo i jinak. Kontakt:
603 585 081
Do moderní ordinace PL pro dospělé v Praze 4 u metra
Háje hledám šikovnou sestřičku, nástup a plat dle dohody.
Nabízím přátelskou atmosféru, očekávám empatii a dobrou komunikaci. Zn. nekuřačka. Prosím nabídky na e-mail
vrjone@seznam.cz
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SERVIS
Do několika měst ve Středočeském kraji, pro Záchrannou
službu, hledáme lékaře alespoň se základním kmenem,
v ideálním případě se zkouškou z ARO, chirurgie, interny
nebo všeobecného lékařství. Je možno pracovat i na částečný
úvazek. Kontakt: 724 607 258, Ing. Lamač
Místo ORL lékaře do soukromé ambulance v Jihočeském
kraji, HPP, ale i VPP, může být i před atestací. Výhodné finanční podmínky, možnost ubytování + další benefity. Kontakt:
604 289 937
Vážení, jsme zdravotnické zařízení se specializací na alergologii a klinickou imunologii a hledáme lékaře alergologa. Jsme
zároveň školicím střediskem, můžeme vás dovést k atestaci.
Nabízíme možnost služebního automobilu, denní provoz,
bez služeb, bez sobot a nedělí. Požadujeme lékaře s atestací
alergologie nebo klinické imunologie nebo lékaře s pediatrickým nebo interním kmenem se zájmem o specializaci
v alergologii. Třinec, Ostrava, Havířov a Kralupy nad Vltavou.
Info na alergomed@seznam.cz, 606 714 686
Hledám VPL na zástup do ordinace v Neratovicích (atestace
není podmínkou) na červen 2018 (pondělí 7–12, 13–18, středa
7–12). V případě zájmu delší spolupráce možná. Odměna
500 Kč/hod. Kontakt: ordinace.neratovice@seznam.cz
Hledám radiologa s požadovanou kvalifikací na popis rtg
snímků vzdáleným přístupem a občasný zástup UZ v ambulanci. Brno a okolí. Kontakt: rtgmkrumlov@seznam.cz
Hledám lékaře do ordinace praktického lékaře pro dospělé v Benátkách nad Jizerou, asi 27 km od Prahy (Černý Most) a 17 km od Mladé Boleslavi (dostupné po D10).
Nejlépe delší spolupráce, jdu na MD od 7–8/2018. Kontakt:
776 252 848, mikmentova@centrum.cz
Nová oční ordinace Praha 8-Kobylisy (metro C) přijme od
1.5.2018 mezi sebe oftalmologa na celý i částečný pracovní
úvazek. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, možnost
dalšího vzdělání, nadstandardní finanční ohodnocení. Kontakt: 603 995 473
Mamografické pracoviště na Poliklinice Viniční přijme atestovaného lékaře/lékařku rentgenologa i na poloviční úvazek.
Kontakt: femma@femma.cz
Sdružené ambulantní zařízení v centru Prahy přijme gynekoložku nebo gynekologa. Rozsah spolupráce dle dohody
(možno i jedno odpoledne v týdnu). Nadstandardní platové podmínky. Kontakt: 724 270 604, ambulancearbes@
seznam.cz
Pro všeobecnou praktickou ordinaci v bavorském příhraničí hledáme kolegu/kolegyni, možné i pro absolventy LF
s možností složení atestace. Předpokladem je komunikativní
znalost němčiny. Pomůžeme s vyřízením formalit či s ubytováním. Kontakt: 724 025 470
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací z klinického oboru na pracoviště protialkoholní záchytné
stanice. Nástup a výše úvazku dle dohody. 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 prosím zasílejte na e-mail
t.darasova@prahamp.cz, tel. 222 924 214
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací v oborech
PL, ORL či rtg. Nástup a výše úvazku dle dohody. Nabízíme
zavedenou a moderně vybavenou ordinaci v centru Prahy,
přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek
na stravování, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své
CV prosím zasílejte na e-mail t.darasova@prahamp.cz,
tel. 222 924 214
Lázeňské sanatorium Richmond, a. s., v Karlových Varech
přijme všeobecnou sestru. Do našeho kolektivu zdravotníků
hledáme všeobecnou sestru na plný úvazek (denní a noční
služby). Nástup možný ihned. Zájemci o více informací pište
na e-mail rybackova@richmond.cz, kontakt: 353 177 531
Do NZZ v centru Prahy hledáme dětského psychiatra, dětského neurologa, psychiatra, neurologa a PLDD (DPP/
DPČ/HPP). Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a příjemný kolektiv. Kontakt:
605 809 745, inep.medical@gmail.com
Karlovarská krajská nemocnice, a. s., hledá lékaře/ku na
pozici: primář interního oddělení pro nemocnici Cheb.
Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru vnitřní
lékařství, primářská licence podmínkou. Nabízíme: lukrativní mzdové ohodnocení, akreditované pracoviště, náborový
příspěvek, nástup možný ihned, pomoc při zajištění bytu/
ubytování a příspěvek na bydlení, celoživotní vzdělávání,
velké množství zaměstnaneckých výhod. Ve spolupráci se zaměstnavateli v regionu zprostředkujeme pracovní místo i pro
Vašeho partnera. Kontakty: Mgr. Jana Jirsová, 734 360 278,
jana.jirsova@kkn.cz
Toužíte po vlastní praxi, ale obáváte se zbytečné administrativy? Máte zájem o práci praktického lékaře ve společnosti,
která funguje na jiných principech než velké řetězce? Oceníte
podporu týmu, laskavou a šikovnou zdravotní sestru a pomoc
se zástupy v případě Vaší dovolené? Společnost Všeobecný
lékař s. r. o. hledá do své ordinace všeobecného praktického
lékaře ve Zruči nad Sázavou (35 min od Prahy). Nabízíme: *
služební automobil, notebook a mobilní telefon (vše i k soukromým účelům) * byt 2+1 s výhledem na řeku (plně hrazený
zaměstnavatelem, 53 m2) * mzdu 65 000 Kč netto při 30 ordinačních hod. týdně * pět týdnů dovolené * hrazené kongresy
a vzdělávací akce * trvalou možnost telefonicky konzultovat
diferenciálnědiagnostické rozvahy s našimi konziliáři z různých interních oborů * pravidelné kazuistické semináře s kolegy z jiných ordinací * práci vhodnou pro lékaře z oborů VPL
(u interních oborů nebo ARO apod. zajistíme odborný dohled
či dozor v rámci přípravy k atestaci) * akreditované pracoviště
s možností kompletní přípravy k atestaci VPL (vč. uvolnění na
všechny potřebné stáže v rámci přípravy k atestaci) * moderně
vybavenou ordinaci (vč. CRP, INR, EKG, holteru) * pracovní
dobu přizpůsobenou individuálním požadavkům * minimální administrativní zátěž. Nástup: květen 2018. Kontakt:
Ing. Eliška Hájková, eliska.hajkova@vseobecnylekar.cz,
724 792 270, www.vseobecnylekar.cz
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Hledám sestru do ordinace praktického lékaře v Praze 5,
25 hodin týdně, preferuji dlouhodobou praxi, případně i důchodový věk. Kontakt: 775 608 355
Zubní lékaře/ku hledáme do moderně zařízené privátní
a dlouhodobě zavedené zubní kliniky v Praze 5. Nabízíme
velice dobré platové podmínky, podíl na zisku, týdenní dovolená navíc, zahraniční stáže, další benefity. Nástup možný
kdykoliv, i na částečný úvazek. Kontakt: 603 541 550, simona.
rupesova@eurostaff.cz
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice
Praha přijme do prac. poměru na plný úvazek lékaře pro
oddělení nemocí z povolání. Požadavky: specializ. způsobilost v oboru praktické lékařství pro dospělé nebo prac.
lékařství v souladu se z. č. 95/2004 Sb., schopnost týmové práce, uživ. znalost PC, bezúhonnost. Nabízíme: práci
v prestiž. akredit. zdrav. zařízení, práci s moder. přístroji
a kvalitním technolog. vybavením, velmi dobré platové
ohodnocení, možnosti dalšího vzděl. a zabezp. profes. růstu,
5 týdnů dovolené, 3 dny dalšího prac. volna, příspěvky na
rekreace, léčebné pobyty, kulturní a sport. akce, masáže,
vitamíny, očkování, kvalitní dotované stravování, cenově
zvýhod. a časově dostupné ubytování pro mimopražské,
rehabilitační programy, slevy na vybraných specializ. výkonech, slevy v lékárně ÚVN a v prodejně zdrav. potřeb, další
služby pro zaměstnance (parkování, posilovna, tělocvična,
plavecký bazén, sauna, kadeřnictví, masáže, prodejny potravin včetně bio a rychlého občerstvení za zvýh. ceny), více
informací na webu kariera.uvn.cz. Nástup po dohodě. Kontakt pro zasílání CV: primář odd. MUDr. Josef Pavel, Ph.D.,
tel. 973 203 460, josef.pavel@uvn.cz
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, Brno, přijme lékaře
pro Centrum zobrazovacích metod. Požadujeme: atestaci v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo min. základní kmen v oboru. Informace podá: MUDr. Chasáková,
545 538 628, chasakova@seznam.cz
Do ordinace praktického lékaře v Praze 5 na 2–3 dny v týdnu
přijmu i neatestovaného lékaře. Kontakt: 603 336 634
Vsetínská nemocnice, a. s., vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení pracovních míst: • primář/primářka dětského
oddělení • primář/primářka gynekologicko-porodnického oddělení • primář/primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Kvalifikační požadavky: specializovaná
způsobilost v příslušném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb.,
primářská licence nebo prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK, zdravotní způsobilost a bezúhonnost
dle zák. č. 95/2004 Sb. Dále požadujeme: dobré organizační
a řídící schopnosti. Nabízíme: podporu odborného i osobního
rozvoje, nadstandardní mzdové ohodnocení odpovídající významu nabízené pozice, možnost ubytování (1+KK až 3+KK),
zaměstnanecké benefity (více na www.nemocnice-vs.cz).
Přihláška uchazeče musí obsahovat: strukturovaný životopis,
doklady o dosaženém vzdělání včetně primářské licence.
Nástup dle dohody. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2018. Termíny
výběrových řízení: 16.5.2018 (dětské), 17.5.2018 (por.-gyn.),
18.5.2018 (ARO). Přihlášky zasílejte na adresu: Vsetínská
nemocnice a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín. Kontakt:
Ing. Martin Pavlica, náměstek pro personální řízení,
pavlica@nemocnice-vs.cz, 571 818 130
Nabízím práci lékaři v kožní ambulanci v Praze 9 nebo
v Mělníku na plný nebo částečný úvazek. Dobré finanční
ohodnocení. Kontakt: 731 055 349
Hledáme gynekologa/gynekoložku do privátní gynekologické praxe v Berouně, 15 min z Prahy. Zaměstnanecký poměr,
plný nebo částečný úvazek. Nutná praxe v oboru a atestace. Nabízíme nadstandardní platové podmínky a příjemné
prostředí. Možné následné přenechání praxe. Více na
www.gynekologie.com
Hledáme PL pro dospělé na HPP, nástup možný ihned. Výborné platové a pracovní podmínky. Obvod v Praze 9. Kontakt:
606 528 358, iaubrechtova@volny.cz
Přijmeme lékaře pro odběrové centrum v Karviné, Ostravě
a Liberci. Platové podmínky: 80–130 000 Kč/měsíc. Náplň práce: lékařský dohled nad mladým, moderním týmem plazmacentra. Kontakt: pavlina.sediva@sanaplasma.com,
739 387 713
NZZ v centru Prahy hledá lékařku oboru neurologie na
částečný úvazek. Kontakt: Ing. Zatloukalová, 777 992 013
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
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
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pedopsychiatra(čku) s licencí. Budoucí převzetí úvazku se
všemi pojišťovnami možné. V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. 604 220 920
Do zavedené soukromé ordinace praktického lékaře pro
děti a dorost v Říčanech u Prahy přijmu lékaře/lékařku
s atestací DL nebo PLDD (HPP/VPP) na pár dní v týdnu. Info:
asistentkaricany@gmail.com
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
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
a nástup co nejdříve. Nabízíme zaměstnání na HPP nebo IČO.
Info na tel. 773 700 159, David Miler
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
Nová poliklinika Zbraslav, Praha 5, přijme praktického lékaře pro dospělé na plný nebo částečný úvazek. Nabízíme
nadstandardní a motivační finanční ohodnocení, čerpání
volna na vzdělávání a délku dovolené, příjemné prostředí.
Kontakt: 731 239 397
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
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
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/ku i před atestací do soukromé ambulance, pracoviště Třinec na 0,2–1,0 úvazek. Životopis posílejte
na: orlmedspol@seznam.cz, www.orlmed.cz
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
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
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
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
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
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
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
MVZ Hochfranken, ambulantní zařízení se 16 lékaři v řadě
specializací, zajišťuje ambulantní péči v oblasti Hofu a okolí
(Bavorsko). Hledáme ihned lékaře/ky obor: gastroenterologie, vnitřní lékařství, gynekologie, všeobecné lékařství.
Nabízíme všestranné zaměření, zajímavé ohodnocení podle
výkonu, flexibilní pracovní dobu bez služeb, kolegiální lékařský tým. O administrativní a účetní úkony je postaráno,
v případě potřeby pro Vás zajistíme 4měsíční jazykový kurz
v Německu. Kontakt: MVZ Hochfranken, Heiligingrabstraße
16, 95028, Hof, e-mail: info@mvz-hochfranken.de

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Nabízím možnost garance v oboru praktické a pracovní
lékařství v Praze. Praxe v oboru 13 let po atestaci, angličtina
a němčina. Kontakt: Praktickalekarka4@seznam.cz
Nabízím výpomoc v diabetologické ambulanci v Praze, ideálně s výhledem odkoupení ambulance. Není podmínkou.
Kontakt: diaprace@seznam.cz
Praktická lékařka s at. a lic. nabízí 2–3× týdně zástup v ordinaci VPL s možností následného převzetí praxe, Praha 5,
6, Praha-západ, Beroun, Kladno. Prosím odpovědi na e-mail:
prakticka.lekarka.s.licenci@seznam.cz
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
Onkoložka 30 let praxe hledá zaměstnání v oboru. Kontakt:
608 247 562

ORDINACE, PRAXE

Koupím kardiologickou praxi (celou nebo jen podíl) v Praze
a okolí. Kontakt: 775 594 300. Odměna 100 000 Kč za informaci, která povede k uzavření kupní smlouvy.
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
Prodám zavedenou praxi VPL v Bystřici nad Perštejnem
s reálnou perspektivou rozvoje. Pro více informací volejte
602 728 801
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře ve Dvoře
Králové nad Labem, právní forma s. r. o., 970 registrovaných
pacientů, smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven, nadstandardní rozsah služeb včetně závodní preventivní péče.
Více informací na praxe-dvur@yahoo.com
Dermatologická ordinace v centru Prahy hledá zájemce o budoucí koupi, smluvní vztah se všemi ZP. Kontakt:
dermatologiepraha@seznam.cz
Prodám chirurgickou praxi v Třeboni. Pojišťovny: 111, 201,
205, 207, 211. Kontakt: 606 416 721, miloslavvotruba@
gmail.com
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé v Sokolově (s. r. o.), 1800 pacientů. Eventuálně možnost
zaměstnat na plný pracovní úvazek. Kontakt: 606 166 533
Přenechám praxi všeobecného praktického lékaře
pro dospělé v Novém Hrozenkově, okr. Vsetín. Kontakt:
727 900 268, nhpraktik@seznam.cz
Neurolog se dvěma atestacemi, foEEG, kurzy EMG, extra- i 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
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Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé v Praze 11, 1950
pacientů. Odchod do důchodu. Převzetí praxe nejlépe přelom
roku 2018/19, možná částečná výpomoc. Kontakt: jankymla@seznam.cz, 603 725 456
Koupím zavedenou psychiatrickou praxi (s. r. o., smlouvy
s pojišťovnami), SČ kraj, Praha; ev. dílem AT. Lze i spolupráce více oborů ekonom. silného partnera. II. atestace,
27 let v oboru, licence primář, diplom celož. vzd., lze školitel
a odbor. zást. Kontakt: 737 574 417
PLDD hledá zástup 1–2 dny v týdnu s možností pozdějšího
převzetí ordinace v Ostravě. Kontakt: 608 866 652
Prodám prosperující a zavedenou praxi VPL v Paskově s reálnou perspektivou rozvoje. Pacientů 1300, cena 1,5 M. Převod
01/2019. Kontakt: jan.goldir@seznam.cz
Odkoupím zavedenou praxi všeobecného lékařství v Olomouci. Kontakt: 608 460 760
Nabízím zavedenou praxi VPL, okres Žďár nad Sázavou,
50 km od Brna. Bližší informace na tel. 602 493 375
Pro psychiatrickou ambulanci v centru Prahy hledáme psychiatra s licencí či bez, na část. či celý úvazek, s výhledem převzetí
praxe a smluv s pojišťovnami. Vše mezi lékaři, bez přítomnosti
podnikatelů ve zdravotnictví! Bližší info na tel. 604 220 920
Koupím ordinaci všeobecného praktického lékaře pro
dospělé v Karlových Varech a okolí. Možnost spolupráce
se stávajícím lékařem formou úvazku nebo dále dle dohody;
garantuji seriózní jednání. Kontakt: ulesavelkeho@gmail.
com, 775 263 852
Prodám ekonomicky prosperující zubní praxi v Plzni na výhodné adrese. Starší vybavení, zavedená, solventní klientela.
V případě zájmu podrobnější informace na e-mailu zubnipraxeprodej@email.cz
Koupím zavedenou ordinaci PL v Praze nebo blízkém okolí.
Smlouvy s pojišťovnami podmínkou. Kontakt: smauritz.@
seznam.cz, 775 088 455
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
Koupím zavedenou oční ambulanci jižně od Brna: okres Břeclav, Hodonín, Brno-venkov, event. Vyškov (Slavkov…). 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
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
Koupím ordinaci praktického lékaře, převzetí 2018/2019.
Vhodná lokalita Brno a okolí. Kontakt: 608 237 086,
czguu@seznam.cz

ZÁSTUP

Z důvodu dlouhodobé PN hledáme zástup do oční ambulance
v Hranicích (okr. Přerov). I důchodce či lékařka na MD, dobré platební podmínky, pracovní doba dle dohody. Kontakt:
Robert.Franc@seznam.cz, 604 727 861, 581 607 558
Hledám atestovaného PL pro dočasný zástup v ordinaci
v centru Prahy v období cca 5–8/2018, jedná se o pondělí 13–18 hod. Platové podmínky dohodou. Kontakt:
pl.zastup@gmail.com, 739 202 622
Do moderně vybavené ordinace v Praze 11 přijmu lékaře na
výpomoc 1–2 dny v týdnu. Vhodné i pro lékařky na MD. Nástup
dle dohody. Výborné platové ohodnocení. Vhodné i pro lékaře
bez atestace. Kontakt: 602 237 901
Hledám zástup na 1–2 dny v týdnu do ordinace PLDD v Třinci,
s možností brzkého odkoupení. Kontakt: 605 568 366
Hledáme pediatra či praktického dětského lékaře na občasný či pravidelný zástup do menší dětské ordinace v Praze 8
-Karlíně. Kontakt: mignon@pediatrie-mignon.cz
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Nabízím zástup v ordinaci praktického lékaře v Praze. Jsem
lékařka s atestací v oboru, práci po atestaci 14 let. Kontakt:
Praktickalekarka@seznam.cz
Nabízím zástup v diabetologické ordinaci, nejlépe kraj HK,
PCE. Kontakt: 00jp@seznam.cz
Hledám lékaře do ordinace PL pro dospělé v Praze 2 na
zástup dvě odpoledne v týdnu (úterý a čtvrtek), nejméně na
tři měsíce. Kontakt: 737 478 444
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 7–12, zkušená zdravotní
sestra, PC Medicus. Kontakt: 608 296 966, ordinace.neratovice@seznam.cz
Hledám zástup na 1–2 dny v týdnu do psychiatrické ambulance v blízkosti Brna. Kontakt: 604 528 548

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám anatomický atlas člověka, autor R. D. Sinělnikov I +
II + III, originální ruské vydání MEDICINA, Moskva 1974.
Cena za všechny 3 svazky 2000 Kč. Kontakt: 602 324 362,
jpodrasky@tiscali.cz
Prodám zavedenou a vybavenou ordinaci PL v Karviné. Kontakt: 603 872 071
Prodám 2 ks 4zásuvkové kovové kartotéky, bílé barvy, minimálně používaná. Brno. Cena 2500 Kč/ks. Kontakt: kamz@
email.cz, 777 982 156
Nabízíme k odkoupení velmi dobře zavedenou s. r. o. s tělovýchovně-lékařským zaměřením v Brně. Široká klientela
(sportovci všech věkových kategorií), perspektivní. Kontakt:
usm.brno@volny.cz
Prodám starší UZ přístroj BTL 8140 s vag. i břišní sondou,
+ přídavnou tiskárnou Mitsubishi, model P93E. Lacino do
začínající privát. gyn. ambul. Kontakt: 602 297 360 (končím)
Prodám kovovou světle žlutou kartotéku ve velmi dobrém
stavu – 5 sloupců o 4 šuplících nad sebou. Celkové rozměry 207 cm šířka/62 cm hloubka/132 cm výška. Je uzamykatelná. Cena 14 tis. Kč. Kontakt: 724 936 326 nebo
ordinace@caretta.cz
Prodám ultrazvuk Mindray DP-6600, používaný v gyn. ambulanci v Brně. Cena 10 tis. Kč, vč. přísl. 2× sonda (konv., vag.),
tiskárna a pojízdný stolek. Platná revize v 04/2017 na 2 roky.
Kontakt: 777 594 257
Prodám plně funkční kryosprej na tekutý dusík. Cena
12 000 Kč. Prodám stolek nerez pojízdný se spodní policí
(d 72 cm/š 52 cm/v 80 cm), cena 3000 Kč. Kontakt:
603 247 875
Prodám zavedenou ordinaci VPL v Českých Budějovicích.
Dohodou, převod možný v červnu 2018. Kontakt: 774 425 610
Prodám funkční přístroj Quikread Go (včetně příslušné dokumentace pro zdravotní pojišťovny) k vyšetření
CRP a TOKS, rok výroby 2008. Cena 4000 Kč. Kontakt:
724 936 326 nebo ordinace@caretta.cz
Prodám nové, značkové lékařské haleny. 1× s límečkem rozepínací, bílá, 2× světle modrá do „V“. Všechny XXL, materiál
35% bavlna, 65% polyester. Nákupní cena 699 Kč za kus, nyní
300 Kč. Při koupi všech cena 800 Kč. Kontakt: 602 324 362,
jpodrasky@tiscali.cz
Prodám lékařský bezkontaktní teploměr pro okamžité měření tělesné teploty. Měření během jedné vteřiny,
velmi jednoduchá obsluha. Prakticky nový, nepoužitý.
Cena nového 780 Kč. Nyní prodám za 450 Kč. Kontakt:
602 324 362, jpodrasky@tiscali.cz
Prodám japonský profesionální digit. tonometr TERUMO
ES-P2000. Přesné měření pomocí dvou mikrofonů. Ovládání dvěma tlačítky. Přístroj je pouze několikrát použitý, ve
100% stavu. Cena nového 3100 Kč, nyní za 1500 Kč. Kontakt:
jpodrasky@tiscali.cz
Prodám ČB laserovou multifunkci BROTHER MFC 8880-DN
(tiskárna, kopírka, skener, fax) oboustr. tisk, oboustr. automat.
podavač. Rozl. až 1200 × 1200 dpi. Plně funkční, 100% stav.
V ceně přídavný zásobník papírů. Cena 6500 Kč. Kontakt:
jpodrasky@tiscali.cz, 602 324 362
Prodám velmi málo používanou tiskárnu štítků BROTHER
QL-570. 100% stav, plně funkční, spolehlivá. V ceně samolepicí
papírová role k tisku etiket, 30 m. Cena nové 3260 Kč, nyní prodám za 1300 Kč. Kontakt: jpodrasky@tiscali.cz, 602 324 362
Prodám nábytek do ordinace: 2× psací stůl, 9× různé skříňky,
3× zásuvkový kontejner, box na PC a tiskárnu atd. Materiál
šedé lamino. Celkem 17 ks. Bližší popis, rozměry, foto zašlu.
Cena dohodou. Kontakt: jpodrasky@tiscali.cz, 602 324 362
Prodám zánovní kyslíkovou tlakovou láhev o objemu
2 litry ve 100% stavu, s předepsanou tlakovou zkouškou
na jmenovitý tlak 200 bar, s vypouštěcím ventilem.
Cena nové 4100 Kč, nyní nabízím za 1900 Kč. Kontakt:
jpodrasky@tiscali.cz, 602 324 362
Prodám luxusní akupunkturní set s řadou akupunkt. nástrojů
a jehel všech velikostí včetně ušních (od každé 10 ks). V kazetě
s magnet. víkem. Vyrobeno v Číně ve spolupráci s institutem
akupunktury v Šanghaji. Cena 650 Kč. Kontakt: jpodrasky@
tiscali.cz, 602 324 362
Soubor sedmi orig. čínských nástěnných map akupunkt.

bodů a meridiánů velikosti 105 × 60 cm vydané výzkumným
institutem pro akupunkturu v Šanghaji. Součástí je seznam
akup. bodů a drah. Pořizovací cena 3200 Kč, nyní za 1100 Kč.
Kontakt: jpodrasky@tiscali.cz
Prodám větší množství zcela nových akupunkturních jehel
v originálním balení zn. SEIRIN různých velikostí, klasické
i ušní. Balení po 20 ks v plastové šroubovací dóze. 1 balení za
50 Kč. Kontakt: jpodrasky@tiscali.cz, 602 324 362
Prodám přístroj pro elektroakupunkturu a vyhledávání
akupunkturních bodů STIMUL 3, typ MTK 901. Přístroj je
plně funkční, provoz na baterii 9 V. Cena 800 Kč. Kontakt:
jpodrasky@tiscali.cz, 602 324 362
Prodám špičkový přenosný sonograf Toshiba Viamo, sondy: lin. 6–12 š. 58, lin. 6–11 š. 38, konvexní 2–6 MHz. Prakticky nový, nevyužitý, použit jednou při spuštění, předvedení. Záruka 6 měs., cena 600 tis. k jednání. Kontakt:
602 800 577, roman.horny@volny.cz
Prodám rok starý přístroj na stanovení CRP, INR, Streptest.
Quick Read Go. Zn. levně. Kontakt: 770 111 574
Koupím zavedenou oční ambulanci, Praha a Středočeský kraj.
Děkuji za nabídky. Kontakt: 735 136 616
Prodám ordinaci praktického lékaře v centru Litvínova,
v dobře situovaném místě, reprezentativní nájemní prostory.
Info: lp-medical@seznam.cz, 606 720 022 (pouze po 18. hodině). Nově moderně zařízená a zavedená fungující praxe
Prodám: 1. Binokulární světelný mikroskop MEOPTA 62461
imerze, náhradní objektivy a další příslušenství, sklíčka podložní a krycí. 2. Woodovu lampu L20-LUXO a 2 náhradní
UV trubice. Cena dohodou. Kontakt: tanahof@seznam.cz
Hledám nástupce pro dobře zavedenou dermatologickou
ordinaci v centru Prahy. Prodej do konce roku 2018 či dle
dohody. Kontakt: vezelay@seznam.cz, 724 024 464
Přenechám zavedenou praxi PL pro dospělé. Obvod v Praze 9.
Kontakt: 606 528 358, iaubrechtova@volny.cz
Přenechám zavedenou praxi PLDD ve vlastním nebytovém
prostoru v Kladně, s možností prodeje či jiného využití prostor
pro ZZ (př. psycholog, rehabilitace aj.). Kontakt: 731 920 063
Koupím angiologickou či interní praxi. Kontakt:
777 617 136, info@angiochirurgie.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 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
Prodám za 5000 Kč přístroj Quick Read Go (stanovování CRP)
z důvodu ukončení praxe. Byl zakoupen v r. 2014, pořizovací
cena 39 900 Kč. Všechny potřebné doklady mám, poslední
externí kontrola kvality 11/2017. Kontakt: j.kotowska@
seznam.cz
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 na
e-mailu 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. Vhodné 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

PRONÁJEM

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 nacházejí 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
Nabízíme pronájem ordinací v centru Prahy pro obory ortopedie, dětská a dospělá psychiatrie, fyzioterapie a vybrané
podpůrné terapie (lymfodrenáž, biorezonance, homeopatie,
výživové poradenství, hydrokolonoterapie). Provozováno
lékaři. Kontakt: 604 220 920
Nabízíme k pronájmu prostory v zavedeném NZZ v Táboře:
ordinace, přípravna, část čekárny, celková výměra 43 m2.

Atraktivní místo, vlastní parkoviště pro lékaře. V budově
lékárna a odběrové pracoviště. Příjemné prostředí a seriózní jednání. www.tabacka.net. Kontakt: 603 262 922,
info@tabacka.net
Nabízím k pronájmu bývalou ordinaci praktického lékaře s parkovacími místy, Znojmo-Sedlešovice. Více info:
774 900 397 nebo kouril.petr@centrum.cz
Pronajmu 2 ordinace 25 a 21 m2 se zázemím, možno i samostatně, kompletně zrekonstruované, ihned k nastěhování,
atraktivní lokalita přímo u stanice metra Praha 4, přízemí,
bezbariérový přístup. Kontakt: 775 641 995
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 (středa) 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
místnost v budově. Kontakt: www.coolclinic.cz, info@
felixclinicum.cz
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
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt:
info@medling.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

RŮZNÉ

Do akreditované, plně vybavené ordinace VPL ve Dvoře Králové n. L. přijmeme lékaře v přípravě k atestaci (předpoklad
získání RM od září 2018) nebo na částečný úvazek. Kontakt:
ordinacedvur@seznam.cz, 773 173 021
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, 27 let 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

Sportovně založená atraktivní lékařka se ráda seznámí s podobně naladěným kolegou, VS 168/50/38, zn. Středočeský kraj.
Kontakt: lekaris@email.cz
Lékařka 51/170, plnoštíhlá, hledá partnera do života, se smyslem pro humor. Kontakt: lekarkanove@seznam.cz

SLUŽBY

Lékařka, t. č. v důchodu, ráda pomůže občas pohlídat malé dítě
v Praze, v dosahu MHD. Kontakt: 602 977 317
Elis a Elis s. r. o. nabízí: ocenění lékařských praxí všech odborností, transformace lékařských praxí z FO na s. r. o. Kontakt:
poradce@mybox.cz
Lékařům s. r. o. – komplexní služby pro Vás. Řešíme převody
na SRO, zajištění prodeje ordinací, zprostředkování zájemců
o koupi a další. Pobočky Praha/Brno, působnost celá ČR. Kontakt: 773 647 822, info@lekarum.eu
Ochráníme Vás před postihy ze strany SÚKL, KHS (protiepi
+ kategorizace), inspektorátu práce a požární ochrany (BOZP
+ PO), finanční správy (kalkulace přímých úhrad) a dalších
institucí. Audity zdarma! Celá ČR. Kontakt: AD Medica,
775 679 982, 777 879 314
Příprava na kontroly SÚKL + řízená dokumentace, interní
audit, kategorizace prací, bezpečnost práce a pož. ochrana
pro lékaře, účetnictví a personalistika. Celá ČR. Kontakt:
AD Medica, 775 679 982
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SERVIS

KŘÍŽOVKA O CENY

Nevěřte ani mně
aneb Špinavé
triky i neuvěřitelné
možnosti estetické
medicíny
Roman Šmucler
Kniha je seriózním a obsáhlým
průvodcem také všemi riziky
fascinujícího světa estetické
medicíny. Autor ve spolupráci
s Petrou Hátlovou srozumitelně a čtivě radí všem čtenářům,
kteří zvažují podstoupit některou z metod.
V tajence najdete citát, jehož autorem je Martin Luther, německý mnich, kněz a profesor teologie.
VODOROVNĚ: A. V tomto roce; dílčí výkon; chuť soli. – B. 1. díl tajenky. – C. Německy „ale“; rozsáhlá báseň;
citoslovce nářku; vědro u studny. – D. Francouzsky „ne“; Mohamedův rádce; radioaktivní prvek; pečlivě. – E. Vyčerpat; švagr (zastarale); anglicky „tramvaj“; pšt. – F. Spočívat ve vodorovné poloze; připravit o hlavu; dravý pták
(slovensky); temnota. – G. Arabské mužské jméno; bavlněná tkanina; dolina (knižně); typ. – H. Tak (oblastně);
stopovat; rolák. – I. Římských 1150; 3. díl tajenky; anglicky „konec“. – J. Záporně nabitý atom; sázet; část lodi. – K.
Rinitida; pozice na kolenou; svatebčan (nářečně); hlavní město Itálie. – L. SPZ Semil; básník; turistické přístřeší;
dělit na dvě stejné části. – M. Tihle; polovice (nářečně); drahý kámen; kov. – N. Belgický zpěvák; ložisko uhlí; žaly;
krutí. – O. Kovonosná hornina; legendární anglický zbojník; jednotka hmotnosti; mongolský pastevec. – P. 5. díl
tajenky. – Q. Banda; způsob džezového zpěvu; první prezident Mali.
SVISLE: 1. Kočkovitá šelma; mužské jméno; začátek závodu. – 2. Slovensky „protože“; 2. díl tajenky; dvojzpěv.
– 3. Ráj; nadmíru; hlavní město Peru; menší údolí. – 4. Označení kamionů dálkové dopravy; líc mince; vyhynulý
nelétavý pták; zvolna. – 5. Ohodnotit; rodový svaz; bicykl; výzva ke skoku. – 6. Šelestivě mluvit; sokolská slavnost;
olivovník (botanicky); španělsky „lano“. – 7. Násilné odvlečení; základní číslovka; jméno spisovatele Jiráska. – 8.
Planá núbijská bavlna; uplést; osahání; manko. – 9. Oddělit pluhem; připevnění vázáním; konírna; anglický člen.
– 10. Jaksi; opatřit časovým údajem; uzenina. – 11. Chobotnatec; chůze koně; jméno tenisty Lendla; domácky
Antonín. – 12. Smečka psů; drť (řídce); karetní hra; těžké jezdecké meče. – 13. Hliníková fólie; oba; královská
křesla; spojka. – 14. Na žádné místo; anglicky „strom“; revolver; zrýpat. – 15. Značka zubní pasty; 4. díl tajenky;
jihoamerický sudokopytník. – 16. Jméno zpěvačky Bartošové; krky; práchnivěti.
Pomůcka: kas, Olea, soga, trot.

Doporučená cena: xxx Kč
www.kniha.cz/mechanika-zad/
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Křížovka o ceny

V tajence křížovky v Tempus medicorum
3/2018 se skrýval citát z knihy Stanislava Komendy
Občané a páni: Život na moři je mnohem zdravější
než život na pevnině. Mořská nemoc je jen jedna,
zatímco suchozemských chorob známe bezpočet…
Výborným lékem proti mořské nemoci je rum – vypitý
na pevnině.
Publikaci z produkce vydavatelství Mladá fronta
autorů Romana Šmuclera a Petry Hátlové Nevěřte
ani mně (viz anotaci) vyhrává deset vylosovaných

luštitelů: Ladislava Holceplová, Most; Svatava
Kašpárková, Hlušovice; Jiří Kmec, Šumperk; Karel
Landa, Ústí nad Labem; Aleš Mlýnek, Zlín; Věra
Petrželková, Staré Město; Jiří Pospíšil, Ostrov;
Naděžda Šotolová, Libina; Iva Šťastová, Uherské
Hradiště; Jaromír Vachutka, CSc., Olomouc.
Na správné řešení tajenky z čísla 4/2018 čekáme
na adrese recepce@clkcr.cz do 2. května 2018.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování o ceny mohou být zařazeni pouze lékaři registrovaní v České lékařské komoře.

Inzerce ▼

Ve třech kapitolách přináší informace nejen o nejčastějších
problémech estetické medicíny
a možnostech jejich řešení, ale
též o tricích, úskocích a všemožných rizicích, které se v tomto
neustále se vyvíjejícím oboru
vyskytují, protože se jejich klientům nedostává zásadních
znalostí a často podléhají slepé víře, že jim estetický zákrok
pomůže vyřešit všechny jejich
osobní problémy. Radí proto,
podle čeho se orientovat v neuvěřitelné nabídce klinik a čemu
se vyhnout, jak vybírat a na co
si dát pozor. Detailně přitom
rozebírá všechny dostupné
metody, hodnotí jejich klady
i zápory, upozorňuje na komplikace či přímo nebezpečí. Je doprovázena velkým množstvím
fotografií a ilustrací a stává se
tak nezbytnou pomůckou pro
všechny, kdo uvažují o změně
vzhledu podle svých představ.
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24. mezinárodní kongres
Medicína
a
zdraví
ve
sportu
24 Global Congress of Medicine and Health in Sport
th

při Mistrovství světa lékařů ve fotbale v Praze
2.–6. července 2018
NH hotel, Mozartova 261/1 Praha 5
Mistrovství světa lékařů ve fotbale se uskuteční v Praze od 30. 6. do 8. 7. 2018. Kongres Medicína
a zdraví ve sportu se koná v dopoledních hodinách 4 hracích dnů fotbalového světového šampionátu
lékařů (s výjimkou třetího dne), tj. pondělí–úterý–čtvrtek–pátek, odpoledne jsou turnajové zápasy.
Jednací řečí kongresu Medicína a zdraví ve sportu je angličtina. Program kongresu je vytvořen na základě zaslaných abstrakt a předpokládají se minimálně 2 přednášky z každé účastnické země (celkem
22 účastnických států).
Budou přednesena témata sportovní medicíny, traumatologie, rehabilitace, metabolismu a výživy,
ale i témata z celé medicíny týkající se fyzické aktivity, metabolismu a sportu. Předsedajícími jednotlivých přednáškových bloků budou přední odborníci z ČR i zahraničí.
Program kongresu je pod odbornou záštitou ČLK .
Podrobné informace a přihlášky k účasti na kongresu, stejně jako další informace o MS lékařů ve fotbale
najdete na www.wmfc2018.com.
Prof. MUDr. VLADIMÍR TEPLAN, DrSc.
prezident 24. mezinárodního kongresu Medicína a zdraví ve sportu
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