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Nezaplacená péče
Komora pova- síců, než komora potřebné údaje obdržela.
žuje Seznam zdra- Pochvalu za vytrvalost si v této souvislosti
votních výkonů za zaslouží zejména Mgr. MUDr. Záleská, která
důležitou právní s pojišťovnami komunikovala. Poděkování
normu, která by se však patří též řediteli ÚZIS RNDr. Duškovi
mohla stát základ- a jeho zaměstnancům za pomoc při validaci
ním kamenem spra- dat a jejich matematickém zpracovávání.
vedlivé reformy fiZ analýzy, jejíž podstatnou část přinášínancování českého me v tomto čísle časopisu Tempus medicozdravotnictví. Prv- rum, vyplývá, že za uplynulých pět let, tedy
ním předpokladem za roky 2012–2016, ambulantním specialisje však samozřejmě tům nezaplatily pojišťovny zdravotní péči
jeho přeměna v ceník, který zohlední skutečv celkové hodnotě 4,3 mld. Kč, přičemž jen
né náklady poskytovatelů zdravotních služeb,
za rok 2016 šlo o 1,4 mld. Kč. Pojišťovny nám
a to včetně přiměřené míry zisku. Zdravotnezaplatily celkem za 4,3 % poskytnuté amnická zařízení musí být schopna vydělat si
bulantní péče, přičemž nerozporovaly, že tato
na provoz a obnovu svojí vlastní činností,
nemohou být existenčně závislá na dotacích, péče byla indikovaná a lege artis provedená.
které dostává pouze někdo. Proto trváváme V roce 2016 dosáhl podíl nezaplacené péče za
na zreálnění ceny práce, která je obsažena všechny pojišťovny dokonce 6,3 %.
Mezi jednotlivými pojišťovnami jsou velv jednotlivých výkonech v této vyhlášce.
Komora prosazuje povinnost zdravotních ké rozdíly. Nejhorší je OZP (207), která za
pojišťoven platit za identické výkony všem uplynulých 5 let nezaplatila ambulantním
specialistům 8,9 % péče, připoskytovatelům zdravotních
Pojišťovny za pět čemž v roce 2016 šlo dokonce
služeb stejně, a to bez ohledu
o 10,7 %! To znamená, že kažna formu jejich vlastnictví.
let nezaplatily
dého desátého pacienta jsme
Komora zásadně nesouhlasí
ambulantním
jim ošetřovali zadarmo.
s tím, že zdravotní pojišťovny
Rozdíly se dají vysledovat
regulují spotřebu zdravotní
lékařům
péče nikoliv u svých klientů,
i mezi jednotlivými odborale prostřednictvím zdravot- 4 300 000 000 Kč. nostmi, když nejhůře postiženických zařízení. Pomocí nejní jsou otorhinolaryngologorůznějších regulací tak politici přenáší na vé, pneumologové a diabetologové, u kterých
lékaře zodpovědnost za ekonomickou stabili- se podíl nezaplacené péče za posledních pět
tu systému veřejného zdravotního pojištění. let pohybuje za všechny pojišťovny souhrnně
Tomu se musíme bránit. Lékař zodpovídá okolo 8 %.
pouze za správnou diagnostiku a řádnou léčSituace ambulantních gynekologů se nabu svých pacientů!
proti tomu od ostatních ambulantních lékařů
Všichni víme, že ekonomické prostře- liší. Za uplynulých pět let jim totiž pojišťovny
dí je ve zdravotnictví pokřivené a neférové. vyplatily naopak o 0,25 mld. Kč více, (+1,7 %),
My soukromí lékaři máme oprávněný pocit,
než odpovídá objemu péče, kterou provedli
že za větší či menší část práce, kterou pro
a vykázali. Nejštědřejší byla ke gynekologům
své pacienty – pro klienty zdravotních poČPZP (205), která jim v uplynulých 5 letech
jišťoven – děláme, nedostáváme zaplaceno
zaplatila o 10,9 % více, než co jí vykázali. Je
vůbec nic nebo méně, než na co bychom měli
však třeba upozornit, že vysoké přeplatky se
mít podle platného Seznamu zdravotních
týkaly let 2012 a 2013, zatímco v posledních
výkonů nárok.
Pocit, že nás pojišťovny a stát okrádají, třech letech pojišťovny i gynekologům část
je jedna věc, avšak při jednání s pojišťovna- péče nezaplatily.
Zdravotní pojišťovny dluží nám, ammi a s ministerstvem je jistě lepší opírat se
bulantním lékařům, za uplynulých 5 let již
o fakta než o dojmy.
Abychom zjistili, jak se věci mají do- 4,3 mld. Kč, přičemž se dá předpokládat, že
opravdy, požádal jsem po listopadovém sjez- tato částka narostla i v roce 2017, který ještě
du všechny zdravotní pojišťovny o vyčíslení není ekonomicky uzavřený. Na základě torozdílu mezi ambulantními specialisty jed- hoto zjištění přehodnotilo představenstvo
notlivých odborností vykázanou a pojišťov- postoj komory v probíhajícím dohodovacím
nami uznanou zdravotní péčí na straně jedné řízení pro rok 2019 a zavázalo své vyjednavače
a výší úhrady po uplatnění regulací a limitů k tomu, aby prosazovali nárůst průměrné
plynoucích z úhradových vzorců na straně úhrady pro poskytovatele ambulantní péče,
druhé, a to vše za posledních pět let.
při zachování objemu poskytnuté péče, miKvůli obstrukcím ze strany některých nimálně ve výši 6 % oproti roku 2018. Lepší
zdravotních pojišťoven sdružených ve Svazu je nedohoda než kapitulace!
zdravotních pojišťoven trvalo několik měMilan Kubek
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ANALÝZA

Neuhrazená ambulantní péče
za pět let 2012-2016
XXXII. sjezd delegátů České lékařské komory jako nejvyšší orgán ČLK pověřil na podzim roku 2017
představenstvo a prezidenta ČLK, aby požádali zdravotní pojišťovny o vyčíslení rozdílu (v korunách)
mezi vykázanou a zdravotními pojišťovnami uznanou zdravotní péčí a výší úhrady po uplatnění regulací
a limitů plynoucích z úhradových vzorců v posledních pěti letech.
V souladu s tímto zadáním požádala ČLK
v prosinci roku 2017 jednotlivé zdravotní
pojišťovny o zaslání požadovaných informací, a to s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Konkrétně ČLK požadovala:
1. Informaci o celkové hodnotě vykázaných a uznaných dávek v korunách (Kč), které
vykázali smluvní poskytovatelé ambulantní
specializované péče, včetně odbornosti gynekologie a porodnictví, v jednotlivých letech
2012 až 2016; informace byla požadována zvlášť
k jednotlivým letům a odbornostem a rovněž
souhrnná částka pro všechny odbornosti.
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2. Informaci o celkové výši úhrady v korunách (Kč), kterou za vykázané a uznané
dávky uhradily jednotlivé zdravotní pojišťovny smluvním poskytovatelům ambulantní
specializované péče, včetně odbornosti gynekologie a porodnictví, v jednotlivých letech
2012 až 2016, informace byla požadována
zvlášť k jednotlivým letům a odbornostem
a rovněž souhrnná částka pro všechny odbornosti.
3. Sdělení rozdílu mezi hodnotou vykázaných dávek v segmentu specializované
ambulantní péče, včetně odbornosti gynekologie a porodnictví, a skutečnou celkovou výší

úhrady za tyto vykázané dávky v jednotlivých
letech 2012 až 2016.
Požadovaná data poskytly všechny zdravotní pojišťovny. O zpracování získaných dat
požádala ČLK Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Výsledkem je
následující analýza.
Z důvodu jiného způsobu úhrady v odbornosti gynekologie a porodnictví v porovnání
se zbytkem ambulantní specializované péče
jsou získaná data rozdělena zvlášť pro odbornost gynekologie a porodnictví a zvlášť
pro zbytek odborností spadajících do ambulantní specializované péče.
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Ambulantní specializovaná péče bez odbornosti 603 a 604
Pracoviště ambulantní specializované
péče (bez odbornosti gynekologie a porodnictví) obdržela v souhrnu za všechny
zdravotní pojišťovny za celé pětileté období
(2012–2016) o 4,3 mld. korun méně, než
byla hodnota uznaných dávek (konkrétně o 4 310 534 tis. Kč). Nejvyšší deficit je
zaznamenán v roce 2016, kdy dosáhl částky
zhruba 1,4 mld. Kč a oproti roku 2012 se zvýšil
o 0,94 mld. Kč.
Celkový přehled rozdílů mezi úhradami
a hodnotami uznaných dávek v absolutních
hodnotách za sledované období podle jednotlivých zdravotních pojišťoven je uveden
v tabulce 1. Záporná hodnota vyčísleného

rozdílu vyjadřuje skutečnost, že zdravotní pojišťovny uhradily poskytovatelům v souhrnu
méně oproti hodnotě vykázaných a uznaných
dávek, které jednotlivé zdravotní pojišťovny
ocenily plnou hodnotou bodu bez regulace.
Největší rozdíl je zaznamenán u VZP, a to
ve výši –2 427 238 tis. Kč za celé sledované období a nejnižší u ZPŠ ve výši –14 602 tis. Kč.
Poměr rozdílu v absolutních hodnotách mezi
zdravotními pojišťovnami je však dán celkovým
objemem vykázané péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven, kde VZP zaujímá první místo
s objemem asi 60 % vykázané péče v korunách.
U pracovišť ambulantní specializované péče (vyjma 603 a 604) úhrady ne-

dosáhly ani u jedné zdravotní pojišťovny
hodnot uznaných dávek za celé sledované
období. Procentuální vyjádření poměru mezi
úhradou a hodnotou vykázané péče je uvedeno v tabulce 2.
V roce 2012 byly úhrady od všech zdravotních pojišťoven v souhrnu nižší než hodnota uznaných dávek o 2,9 % a v roce 2016
tento rozdíl tvořil už 6,3 %. Největší rozdíl
v procentech mezi úhradami a hodnotami
uznaných dávek je zaznamenán u OZP. Rozdíl
v procentech mezi úhradami za dávky a hodnotami uznaných dávek pracovišť ambulantní
specializované péče v jednotlivých letech je
uveden v tabulce 3.

Tabulka 1 Rozdíl mezi úhradou za dávky a hodnotami uznaných dávek pracovišť ambulantní specializované péče
bez odbornosti 603 a 604 v tis. Kč
Kód ZP

ZP

111

VZP

–265 312

–525 632

–347 115

201

VoZP

–48 495

–20 357

–42 444

–14 585

–86 467

-212 348

205

ČPZP

–32 430

–80 851

–95 813

–88 650

–144 317

-442 061

207

OZP

–62 264

–88 256

–114 347

–172 773

–157 765

-595 405

209

ZPŠ

211

ZPMV

213

RBP

Celkem

2012

2013

2014

2015

2016

–436 297

–773 157

Celkem
-2 347 513

–2 222

–2 323

–2 160

–3 678

–7 612

-17 996

–46 613

–66 974

–69 776

–67 632

–201 061

-452 055

–45 400

–47 219

–53 225

–25 083

–72 228

-243 154

-502 737

–831 612

–724 881

–808 698

–1 442 607

–4 310 534

Tabulka 2 Podíl úhrad za dávky a hodnot uznaných dávek pracovišť ambulantní specializované péče
bez odbornosti 603 a 604 vyjádřený v procentech
Kód ZP

ZP

2012

2013

2014

2015

2016

111

VZP

97,60 %

95,30 %

97,00 %

96,50 %

94,20 %

96,00 %

Celkem

201

VoZP

94,70 %

97,90 %

96,10 %

98,80 %

94,60 %

96,30 %

205

ČPZP

97,90 %

96,00 %

95,60 %

96,20 %

94,40 %

95,80 %

207

OZP

94,80 %

93,00 %

91,40 %

88,10 %

89,30 %

91,10 %

209

ZPŠ

98,40 %

98,50 %

98,80 %

98,00 %

96,20 %

97,90 %

211

ZPMV

97,80 %

96,90 %

97,00 %

97,40 %

93,10 %

96,30 %

213

RBP

93,40 %

93,20 %

93,10 %

97,10 %

92,20 %

93,80 %

97,10 %

95,50 %

96,30 %

96,20 %

93,70 %

95,70 %

Celkem

Tabulka 3 Rozdíl mezi úhradami za dávky a hodnotami uznaných dávek pracovišť ambulantní specializované péče –
procentuální vyjádření nezaplacené hodnoty dávek
Kód ZP

ZP

2012

2013

2014

2015

2016

111

VZP

-2,40 %

-4,70 %

-3,00 %

-3,50 %

-5,80 %

-4,00 %

201

VoZP

-5,30 %

-2,10 %

-3,90 %

-1,20 %

-5,40 %

-3,70 %

205

ČPZP

-2,10 %

-4,00 %

-4,40 %

-3,80 %

-5,60 %

-4,20 %

207

OZP

-5,20 %

-7,00 %

-8,60 %

-11,90 %

-10,70 %

-8,90 %

209

ZPŠ

-1,60 %

-1,50 %

-1,20 %

-2,00 %

-3,80 %

-2,10 %

211

ZPMV

-2,20 %

-3,10 %

-3,00 %

-2,60 %

-6,90 %

-3,70 %

213

RBP

Celkem

4

Celkem

-6,60 %

-6,80 %

-6,90 %

-2,90 %

-7,80 %

-6,20 %

-2,90 %

-4,50 %

-3,70 %

-3,80 %

-6,30 %

-4,30 %
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Graf 1 Hodnota dávek a jejich celková úhrada za pracoviště ambulantní specializované péče v tis. Kč

Rozdíl mezi úhradami
a hodnotami uznaných dávek
u jednotlivých odborností

týkající se této odbornosti jsou uvedena
v tabulce 6.
V tabulce 8 je pro každou odbornost zvlášť
procentuálně vyjádřen poměr mezi celkovou
úhradou a hodnotou uznaných dávek. Data jsou
řazena podle odbornosti pracoviště. Úhrada
zdravotních služeb v letech 2012–2016 nedosáhla ani v jedné odbornosti hodnoty vykázaných dávek. Data jsou řazena podle odborností.

Foto: Shutterstock.com

V tabulce 7 jsou pro každou odbornost
zvlášť vyčísleny rozdíly mezi celkovou úhradou a hodnotou uznaných dávek, oceněných
v plné hodnotě bodu bez uplatnění regulace
v tis. Kč. Záporné hodnoty vyjadřují nižší
úhradu, než byla vyčíslena hodnota uzna-

ných dávek, kladná hodnota vyjadřuje vyšší
úhrady, než byla vyčíslená hodnota uznaných
dávek. Pracoviště jsou seřazena vzestupně,
tj. od nejvyššího deficitu (vyjádřeného absolutní hodnotou) mezi úhradami a hodnotami
dávek za celé sledované pětileté období, vyčísleného za všechny zdravotní pojišťovny.
Tabulka neobsahuje údaje pro odbornost gynekologie a porodnictví. Data
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Tabulka č. 7 Vyčíslené rozdíly mezi celkovou úhradou a hodnotou uznaných dávek pracovišť
TEMPUS
ambulantní specializované péče v tis. Kč (řazeno vzestupně)
ODB

MEDICOR
UM
název odbornosti pracoviště

101

Interna

102

Angiologie

103

Diabetologie

104

Endokrinologie

105

Gastroenterologie

106

Geriatrie

107

Kardiologie

108

Nefrologie

109

Revmatologie

2012

2013

2014

2015

-42 584

-8 304

-12 235

-69 050

2016
-152 146

Celkem 2012-2016
-284 318

-5 941

-11 965

-7 759

-9 048

-13 371

-48 085

-24 748

-45 826

-38 119

-37 291

-73 123

-219 108

-5 034

-8 762

-8 449

-10 884

-19 932

-53 062

-48 048

-31 754

-23 918

-36 494

-28 500

-168 714

-75

-174

-223

-93

-362

-927

-27 134

-66 720

-59 276

-51 289

-116 754

-321 173

81

-2 205

-4 926

-4 443

-5 961

-17 453

-4 863

-3 460

-5 335

-25 891

-10 899

-50 447

128

Pracoviště hemodialýzy

-4 222

-2 341

-2 489

-1 458

-2 000

-12 510

201

Rehabilitační a fyzikální medicína

-14 133

-25 985

-20 207

-19 423

-41 321

-121 069

202

Hematologie

-472

-306

-773

-490

-3 758

-5 800

203

Infekční lékařství

275

1 271

174

135

-221

1 634

204

Tělovýchovné lékařství

-65

-78

-18

-3

-36

-201

205

Pneumologie a ftizeologie

-24 517

-42 402

-38 293

-37 787

-56 183

-199 182

207

Alergologie a klinická imunologie

-22 467

-33 846

-32 160

-29 853

-51 593

-169 919

208

Lékařská genetika

-4 425

-4 534

-3 477

-5 763

-13 898

-32 097

209

Neurologie

-35 526

-43 150

-32 209

-34 790

-61 722

-207 396

210

Dětská neurologie

-147

-157

-99

-19

-135

-557

301

Dětské lékařství

-1 149

-1 768

-746

-765

-1 004

-5 432

302

Dětská kardiologie

-3 551

-7 338

-6 710

-5 494

-10 588

-33 681

305

Psychiatrie

-21 172

-34 974

-28 887

-27 001

-53 798

-165 833

306

Dětská a dorostová psychiatrie

-1 400

-2 280

-1 557

-1 774

-4 012

-11 022

308

Návykové nemoci

-629

-981

-311

-571

-522

-3 013

309

Sexuologie

-210

-92

-570

-351

-323

-1 546

401

Pracovní lékařství

-8

-107

-133

55

16

-177

402

Klinická onkologie

-5 371

-2 605

-3 177

-8 243

-7 566

-26 961

403

Radiační onkologie

404

Dermatovenerologie

405

Dětská dermatologie

406

Pracoviště korektivní dermatologie

407

Nukleární medicína

409

Dětská neurologie

501

Chirurgie

502

Dětská chirurgie

503

Úrazová chirurgie

504

Cévní chirurgie

506

Neurochirurgie

5J1

Jednodenní péče chirurgie

-17 679

-5 930

-3 866

-5 362

-21 430

-54 266

-24 692

-37 837

-33 214

-30 093

-44 472

-170 308

-8

-45

-21

-30

-21

-124

-46

-91

-78

-29

-27

-272

-905

-2 517

-7 132

-17 443

-22 481

-50 477

-2 215

-4 382

-3 655

-3 179

-6 629

-20 059

-35 727

-69 500

-57 271

-49 889

-66 249

-278 636

-435

-927

-318

-322

-397

-2 400

-80

-19

-111

-250

-266

-726

-465

-1 113

-655

-1 355

-1 981

-5 569

-97

-102

-178

-198

-214

-790

-455

-2 401

-402

-1 882

-21

-5 161

601

Plastická chirurgie

606

Ortopedie

607

Ortopedická protetika

6J6

Jednodenní péče ortopedie

-338

-370

-370

-804

-19

-1 900

701

Otorinolaryngologie

-31 975

-69 716

-62 480

-50 304

-175 172

-389 647

702

Foniatrie

-3 354

-7 055

-6 847

-8 317

-14 841

-40 415

704

Dětská otorinolaryngologie

-905

-1 514

-1 413

-1 080

-2 898

-7 810

705

Oftalmologie

-46 001

-178 829

-152 779

-159 128

-260 477

-797 215

706

Urologie

-12 205

-29 185

-27 468

-26 257

-33 020

-128 135

707

Dětská urologie

-183

-224

-593

-205

-277

-1 481

708

Anesteziologie a intenzivní medicína

-1 987

2 230

-4 149

-4 117

-7 957

-15 979

710

Algeziologie - léčba bolesti

-45

43

-233

-511

-1 280

-2 026

780

Hyperbarická a letecká medicína

0

0

-550

-926

-2 535

-4 010

-502 737

-831 612

-724 881

-808 698

-1 442 607

-4 310 534

CELKEM*

-1 341

-1 762

-1 827

-1 273

-1 778

-7 981

-23 722

-38 712

-27 190

-27 387

-47 889

-164 901

-297

-819

-200

-260

-452

-2 027

*v položce celkem je vyčíslen rozdíl za všechna pracoviště, včetně těch s odchylkou nad/do 100 tis. Kč. Celkem bylo vyčísleno 18 pracovišť s odchylkou
nad/do 100 tis. Kč, která v souhrnu za celé pětileté období činila 172 tis. Kč.
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Tabulka 8 Procentuální vyjádření podílu úhrad za dávky a hodnot uznaných dávek pracovišť
ambulantní specializované péče (řazeno podle odbornosti pracovišť)
ODB

název odbornosti pracoviště

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem 2012-2016

101

Interna

95,9 %

99,1 %

98,7 %

94,1 %

87,5 %

94,7 %

102

Angiologie

97,4 %

94,9 %

96,7 %

96,5 %

95,3 %

96,1 %

103

Diabetologie

94,7 %

91,0 %

93,0 %

93,8 %

88,8 %

92,1 %

104

Endokrinologie

98,0 %

96,7 %

97,0 %

96,6 %

94,3 %

96,4 %

105

Gastroenterologie

91,2 %

94,5 %

96,4 %

95,2 %

96,7 %

95,0 %

106

Geriatrie

97,7 %

94,7 %

93,5 %

96,8 %

89,5 %

94,3 %

107

Kardiologie

97,8 %

94,9 %

95,7 %

96,4 %

92,4 %

95,3 %

108

Nefrologie

100,1 %

97,4 %

94,6 %

95,2 %

94,3 %

96,1 %

109

Revmatologie

99,1 %

99,4 %

99,1 %

96,0 %

98,5 %

98,4 %

128

Pracoviště hemodialýzy

99,8 %

99,9 %

99,9 %

99,9 %

99,9 %

99,9 %

201

Rehabilitační a fyzikální medicína

96,5 %

94,0 %

95,5 %

96,0 %

91,9 %

94,7 %

202

Hematologie

99,6 %

99,7 %

99,3 %

99,6 %

97,2 %

99,0 %

203

Infekční lékařství

101,2 %

117,8 %

102,3 %

101,2 %

98,2 %

102,7 %

204

Tělovýchovné lékařství

94,6 %

94,7 %

98,7 %

99,7 %

96,6 %

96,7 %

205

Pneumologie a ftizeologie

94,5 %

91,1 %

92,4 %

92,9 %

90,2 %

92,1 %

207

Alergologie a klinická imunologie

96,4 %

94,9 %

95,5 %

96,0 %

93,5 %

95,2 %

208

Lékařská genetika

95,9 %

95,8 %

97,0 %

95,5 %

90,1 %

94,7 %

209

Neurologie

96,0 %

95,4 %

96,7 %

96,7 %

94,6 %

95,8 %

210

Dětská neurologie

95,8 %

95,7 %

97,1 %

99,4 %

96,2 %

96,8 %

301

Dětské lékařství

96,2 %

94,4 %

97,6 %

97,4 %

96,4 %

96,4 %

302

Dětská kardiologie

97,0 %

94,2 %

95,0 %

96,0 %

92,7 %

94,9 %

305

Psychiatrie

97,8 %

96,8 %

97,5 %

97,8 %

95,9 %

97,1 %

306

Dětská a dorostová psychiatrie

308

Návykové nemoci

309
401

98,1 %

97,1 %

98,1 %

97,9 %

96,0 %

97,4 %

94,7 %

92,5 %

97,6 %

95,7 %

96,0 %

95,3 %

Sexuologie

98,7 %

99,5 %

96,8 %

98,1 %

98,4 %

98,3 %

Pracovní lékařství

99,9 %

98,1 %

97,5 %

101,2 %

100,5 %

99,4 %

402

Klinická onkologie

99,0 %

99,5 %

99,4 %

98,6 %

98,8 %

99,1 %

403

Radiační onkologie

95,9 %

98,6 %

99,2 %

99,1 %

97,3 %

98,0 %

404

Dermatovenerologie

96,6 %

95,1 %

95,9 %

96,7 %

95,4 %

95,9 %

405

Dětská dermatologie

99,5 %

97,8 %

99,1 %

98,7 %

99,1 %

98,9 %

406

Pracoviště korektivní dermatologie

92,7 %

85,5 %

87,0 %

94,7 %

96,1 %

91,2 %

407

Nukleární medicína

98,7 %

97,0 %

93,8 %

88,2 %

87,3 %

91,5 %

409

Dětská neurologie

97,6 %

95,6 %

96,4 %

96,9 %

94,0 %

96,0 %

501

Chirurgie

96,6 %

93,7 %

94,9 %

95,9 %

94,8 %

95,2 %

502

Dětská chirurgie

96,5 %

92,6 %

97,3 %

97,1 %

96,4 %

95,9 %

503

Úrazová chirurgie

95,8 %

99,1 %

95,5 %

91,0 %

89,6 %

93,9 %

504

Cévní chirurgie

97,3 %

93,6 %

96,4 %

93,7 %

91,7 %

94,3 %

506

Neurochirurgie

96,8 %

95,7 %

93,4 %

93,6 %

93,6 %

94,6 %

5J1

Jednodenní péče chirurgie

99,4 %

96,9 %

99,6 %

97,8 %

100,0 %

98,9 %

601

Plastická chirurgie

95,9 %

94,6 %

94,6 %

96,1 %

94,9 %

95,2 %

606

Ortopedie

96,7 %

94,9 %

96,6 %

96,8 %

94,9 %

96,0 %

607

Ortopedická protetika

96,6 %

90,7 %

97,8 %

97,1 %

95,5 %

95,6 %

6J6

Jednodenní péče ortopedie

97,9 %

98,9 %

99,2 %

98,3 %

100,0 %

99,0 %

701

Otorinolaryngologie

95,8 %

91,7 %

93,0 %

94,8 %

84,5 %

91,5 %

702

Foniatrie

96,5 %

93,0 %

93,3 %

92,7 %

88,4 %

92,5 %

704

Dětská otorinolaryngologie

94,9 %

92,1 %

92,7 %

94,1 %

85,9 %

91,8 %

705

Oftalmologie

97,6 %

90,8 %

92,8 %

93,2 %

89,7 %

92,6 %

706

Urologie

97,8 %

95,1 %

95,7 %

96,3 %

95,7 %

96,1 %

707

Dětská urologie

86,6 %

89,8 %

81,3 %

94,1 %

92,2 %

89,2 %

708

Anesteziologie a intenzivní medicína

98,3 %

101,9 %

96,6 %

96,8 %

93,5 %

97,4 %

710

Algeziologie - léčba bolesti

97,2 %

102,3 %

93,4 %

92,4 %

90,8 %

92,7 %

780

Hyperbarická a letecká medicína

100,0 %

100,0 %

96,8 %

96,5 %

92,5 %

94,8 %

97,1 %

95,5 %

96,3 %

96,2 %

93,7 %

95,7 %

CELKEM*

*v položce celkem je vyčíslen podíl za všechna pracoviště, včetně těch s odchylkou nad/do 100 tis. Kč. Celkem bylo vyčísleno 18 pracovišť s odchylkou
nad/do 100 tis. Kč, která v souhrnu za celé pětileté období činila 172 tis. Kč.
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Ambulantní specializovaná péče v odbornosti gynekologie a porodnictví

Foto: Shutterstock.com

Pracoviště ambulantní specializované
péče v oboru gynekologie a porodnictví (viz
tabulka 6) obdržela v souhrnu za všechny
zdravotní pojišťovny v roce 2012 o 216 620
tis. Kč více, než byla celková hodnota uznaných dávek. V roce 2013 tvořil rozdíl celkem
188 109 tis. Kč. Od roku 2014 je v souhrnu
za všechny zdravotní pojišťovny generován
deficit, to znamená, že celkové úhrady byly
nižší než vyčíslená hodnota uznaných dávek.
Celkový přehled za sledované období podle
jednotlivých zdravotních pojišťoven je uveden v tabulce 4 a 5.
Do souhrnu jsou započteny hodnoty pracovišť s odborností 603 gynekologie a porodnictví, 604 dětská gynekologie, 613 pracoviště
akreditovaného centra asistované reprodukce,
a to včetně pracovišť jednodenní péče a zákrokových sálků (viz tabulka 6).
Tabulka 4 Rozdíl mezi úhradou za dávky a hodnotami uznaných dávek pracovišť s odborností gynekologie
a porodnictví v tis. Kč
Kód ZP

ZP

2012

2013

2014

111
201

VZP

114 681

23 006

-74 674

-108 353

-34 386

VoZP

14 329

12 673

17 500

16 911

12 459

73 872

205

ČPZP

70 629

121 087

20 523

22 631

3 285

238 155

207

OZP

-674

3 576

30

-4 184

-5 185

-6 437

209

ZPŠ

918

844

1 269

212

152

3 395

211

ZPMV

18 883

24 410

3 717

9 337

1 652

57 999

213

RBP

-2 144

2 513

-4 104

-186

-6 620

-10 542

216 620

188 109

-35 738

-63 632

-28 642

276 717

Celkem

2015

2016

Celkem
-79 725

Tabulka 5 Podíl úhrad za dávky a hodnot uznaných dávek pracovišť s odborností gynekologie a porodnictví
v procentech
Kód ZP

ZP

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem

111

VZP

106,9 %

101,3 %

96,0 %

94,4 %

98,3 %

99,1 %

201

VoZP

108,9 %

107,1 %

108,4 %

107,9 %

105,5 %

107,5 %

205

ČPZP

120,3 %

136,0 %

104,4 %

104,6 %

100,6 %

110,9 %

207

OZP

98,4 %

106,7 %

100,1 %

91,4 %

87,2 %

97,3 %

209

ZPŠ

102,3 %

102,0 %

102,8 %

100,4 %

100,3 %

101,5 %

211

ZPMV

104,5 %

105,6 %

100,8 %

101,9 %

100,3 %

102,4 %

213

RBP

98,6 %

101,5 %

97,7 %

99,9 %

96,7 %

98,8 %

107,6 %

106,4 %

98,9 %

98,1 %

99,2 %

101,7 %

Celkem

Tabulka 6 Vyčíslené rozdíly mezi celkovou úhradou a hodnotou uznaných dávek pracovišť gynekologie
a porodnictví v tis. Kč
ODB

název odbornosti pracoviště

603

Gynekologie a porodnictví

604

Dětská gynekologie

613

Pracoviště akreditovaného centra asistované reprodukce

6J3

Jednodenní péče gynekologie a porodnictví

Celkem

8

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem 2012-2016

216 781

189 794

-34 790

-63 658

-28 297

279 830

-38

-242

-372

-296

-297

-1 244

-123

254

552

333

-49

968

0

-1 697

-1 129

-11

0

-2 836

216 620

188 109

-35 738

-63 632

-28 642

276 717
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ANALÝZA

Závěr
Data získaná od zdravotních pojišťoven potvrdila, že existují rozdíly mezi úhradami smluvním poskytovatelům ambulantní specializované
péče a hodnotami vykázaných a uznaných dávek,
oceněných s plnou hodnotou bodu bez regulace.
Tyto rozdíly jsou pozitivní pouze pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie
a porodnictví. Tito poskytovatelé podle zdravotních pojišťoven obdrželi vyšší úhrady, než jsou
hodnoty jejich vykázaných a uznaných dávek.
U jednotlivých zdravotních pojišťoven je však
vývoj odlišný. Ve všech sledovaných letech je
vyšší úhrada u VoZP, ČPZP, ZPŠ a ZPMV, avšak
s klesajícím trendem. U ostatních zdravotních
pojišťoven je vyčíslen deficit a od roku 2014 tento deficit nepokryje ani vyšší úhrada u zbylých
zdravotních pojišťoven.
Negativní rozdíly, tj. nižší úhrady, než
byly vyčísleny hodnoty dávek, jsou u všech
ostatních ambulantních specialistů. Největší rozdíl za celé pětileté období v absolutních
hodnotách za všechny zdravotní pojišťovny
je u pracovišť s odborností 705 oftalmologie
s úhradou nižší o 797 215 tis. Kč, pracovišť s od-

borností 701 otorinolaryngologie s úhradou
nižší o 389 647 tis. Kč a pracovišť s odborností
107 kardiologie s úhradou nižší o 321 173 tis. Kč.
Z pohledu podílu mezi úhradami a hodnotami dávek v procentech je nejvyšší deficit
u pracovišť s odborností 707 dětská urologie,
kde je celková úhrada v souhrnu za sledované
pětileté období (2012–2016) nižší o 10,8 %, pracovišť s odborností 406 korektivní dermatologie
s nižší úhradou o 8,8 % a pracovišť s odborností
701 otorinolaryngologie s nižší úhradou o 8,5 %
oproti celkové hodnotě uznaných dávek.
Deficit v úhradách se od roku 2012 prohlubuje. K nejvýraznějšímu deficitu došlo
v roce 2016. Jedním z důvodů je velmi pravděpodobně změna vyhlášky č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, resp. navýšení mzdového ohodnocení nositelů výkonů v SZV o 10 %
od 1. 1. 2016 a narovnání nesprávného bodového
ohodnocení výkonů v některých odbornostech
(např. ORL), které však nebylo zohledněno
v úhradové vyhlášce. Další příčinou může být
změna regulace úhrady, kdy od roku 2016 je

úhrada v segmentu ambulantní specializované
péče zastropována tzv. PURO, tj. průměrnou
úhradou na pojištěnce v referenčním období.
S ohledem na úhradovou strategii v roce 2017
a 2018 lze s jistotou předpokládat prohlubování deficitu i do budoucna. Jak se ukazuje, řada
poskytovatelů ambulantní specializované péče
se již pohybuje na hranici nákladovosti péče bez
možnosti vytvářet finanční rezervy. Přibývá
poskytovatelů, kteří provoz praxe dotují. Důvodem je skutečnost, že zdravotní pojišťovny
hradí zdravotní služby pod hodnotou, kterou
na základě kalkulace nákladů a přiměřeného
zisku stanoví stát. Nutno dodat, že jim v tom
(tentýž) stát tvorbou úhradových vyhlášek zásadně pomáhá.
Obdržená data ukazují, že cenová regulace nastavená pro segment specializované ambulantní péče a smluvní politika
zdravotních pojišťoven v drtivé většině
odborností snižují cenu i pod předpokládané náklady.
Ing. Markéta Bartůňková, ÚZIS – zpracování dat
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, právní kancelář ČLK

Inzerce

Praktikem v EUC?
Našim lékařům plníme,
co jim na očích vidíme.

Zdravotnická skupina EUC hledá praktické lékaře
do Českých Budějovic, Brna, Zlína a Ústí nad Labem
Hledáme kolegy, kteří chtějí dělat lékařskou práci opravdu dobře. Zároveň ale chápeme, jak náročné
je dělat v dnešní době lékařské povolání. Proto se snažíme potřebám našich praktiků naslouchat
a vycházet jim vstříc. Jste praktický lékař či lékařka a zní vám to zajímavě? Dokázali bychom
splnit i vaše přání? Ozvěte se a můžeme si o tom popovídat.

Kontakt |

E kariera@euc.cz N 800 400 100
A www.euc.cz/kariera
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Projekt Ukrajina se nám
snad podařilo zastavit
Výdaje na zdravotnictví v ČR patří k nejnižším v celé Evropě. S nedostatkem financí úzce
souvisí prohlubující se nedostatek zdravotníků,
kteří již odmítají zdravotní péči dotovat na úkor
svých platů a mezd. Zdravotní sestry prchají
mimo obor. Lékaři, zejména ti mladí, odchází za lepší perspektivou do Německa a Velké
Británie. Nemocnicím chybějí stovky lékařů
a tisíce zdravotních sester. Pracující lékaři stárnou – každý čtvrtý z nás je již starší šedesáti let.
V nemocnicích je plošně porušován a cíleně
obcházen zákoník práce. Řada z nich je již plně
závislá na práci cizinců a kvůli nedostatku personálu jsou v nich zavírána klíčová oddělení.
Dodržována není ani vyhláška o minimálním
personálním zajištění zdravotních služeb a komora již zaznamenala i případy nelegálního
zaměstnávání cizinců se spornou kvalifikací.
Za stejné výkony jsou jednotlivá zdravotnická
zařízení placena různě a kvůli nedostatečným
úhradám od pojišťoven se mnohde zbytečně
prodlužují čekací doby na plánovaná vyšetření a operace. Řada pacientů, zejména dětí, již
nemůže ani sehnat praktického lékaře.
Vzhledem k tomu, že ekonomika ČR roste,
dalo by se očekávat, že vláda naše podfinancované zdravotnictví podpoří. Že se bude snažit
zlepšovat pracovní podmínky lékařů a zdravotních sester. Že se budou zvyšovat úhrady
pojišťoven za zdravotnické služby a že lépe placená práce ve zdravotnictví bude atraktivnější.
Kdy jindy by měly růst platy a mzdy, kdy jindy
než dnes by se měl snižovat propastný rozdíl
v příjmech zdravotníků u nás a v sousedním
Německu a Rakousku.

Místo zlepšování pracovních
podmínek pro lékaře dovoz
laciné pracovní síly z Ukrajiny

Vláda se však rozhodla personální krizi
ve zdravotnictví „řešit jinak“. Podobně jako
hloupý král z pohádky, který místo aby rozveselil svoji dceru – smutnou princeznu, zakázal
smích. Místo zlepšování pracovních podmínek
pro naše lékaře začala vláda organizovat dovoz
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Personální devastace českého zdravotnictví stále pokračuje. Jakkoliv se jedná o závažný problém,
v žádném případě se nedá řešit nahrazováním kvalifikovaných zdravotníků cizinci bez jazykového vybavení
a s neověřenou kvalifikací.

laciné pracovní síly z Ukrajiny. Naši doktoři tak
budou nadále odcházet a nemocnice budou
stále více závislé na práci cizinců.
Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora se
společně dne 8. 2. 2018 obrátily na ministra
zdravotnictví Mgr. Vojtěcha s výzvou, aby Ministerstvo zdravotnictví s okamžitou platností
pozastavilo tu část projektu „Zvláštní postupy
pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“ (dále jen „Projekt Ukrajina“), která se
týká zdravotnických pracovníků.
Zdravotníky nemohou nahrazovat nekvalifikovaní cizinci. Komory protestují proti zneužívání Projektu Ukrajina ve zdravotnictví.
Lékaři i lékárníci, kteří se uchází o zaměstnání
v České republice, musí splňovat kvalifikační
podmínky vyplývající z našeho členství v EU
a musí nejprve složit tzv. aprobační zkoušku. Komory varují před obcházením těchto
pravidel a před možným závažným poškozením zdraví pacientů v důsledku neodborných zákroků prováděných nekvalifikovanými
pracovníky. Komory protestují proti tomu,
aby ustanovení § 36 zákona, o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta (dále jen zákon o vzdělávání),
které mělo umožnit provádění ojedinělých

výkonů špičkovým odborníkům za účelem
předávání zkušeností našim lékařům, bylo
zneužíváno k zaměstnávání osob bez řádného
ověření jejich kvalifikace.

Jednání s předsedou vlády

Vzhledem k tomu, že jednání s ministrem
Vojtěchem nebylo úspěšné, obrátil jsem se s žádostí o jednání ve věci zneužívání tzv. Projektu
Ukrajina ve zdravotnictví přímo na předsedu
vlády Ing. Babiše, kterého jsem upozornil, že
projekt ohrožuje bezpečnost zdravotní péče
pro pacienty a potenciálně hrozí poškozením
důvěryhodnosti České republiky v rámci Evropské unie.
Jak v dopise, tak i během jednání, které se
uskutečnilo 17. 4. 2018, jsem předsedu vlády
ujistil, že profesní komory v žádném případě nehodlají diskriminovat cizince, kteří by
se chtěli ucházet o práci v ČR. Právě naopak.
Požadujeme pouze to, aby lékaři i lékárníci
cizinci, kteří mají zájem pracovat v našem
zdravotnictví, splňovali obdobné kvalifikační
předpoklady jako naši lékaři a farmaceuti a aby
byli schopní komunikovat v českém jazyce
s pacienty i se svými spolupracovníky. Dále trváme na tom, aby lékaři a lékárníci cizinci u nás
pracovali za stejných podmínek jako Češi, a nebyli tak zneužíváni jako laciná pracovní síla.
Upozornil jsem též na skutečnost, že ČR je jako
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JEDNÁNÍ S PREMIÉREM

2016

2017

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

568

1 012

1 580

608

1 074

1 682

403

731

1 134

390

734

1 124

Slováci

89

203

292

114

223

337

Ukrajinci

45

43

88

57

81

138

6

18

24

11

18

29

Nově přijatí do ČLK
Z toho
Češi

Rusové
Zdroj: Registr ČLK

členský stát EU povinna dodržovat evropské
směrnice, a nemůže si tedy dovolit ohrožovat
zdraví občanů tak, jak to v současnosti činí
Ministerstvo zdravotnictví, které organizuje
zneužívání § 36 zákona o vzdělávání k dovozu
lékařů z Ukrajiny do nemocnic a lékárníků do
některých řetězcových lékáren.
Takzvaný Projekt Ukrajina ve zdravotnictví je typickým 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.
Lékařská komora požaduje, aby po řádné
nostrifikaci diplomů, která by na vysokých školách neměla probíhat formálním způsobem,
byl lékař cizinec nejprve přezkoušen z českého
jazyka. Poté by se přihlásil k aprobační zkoušce,
kterou by bylo dobré rozdělit do čtyř zkušebních
dní tak, jak je tomu u státních závěrečných zkoušek. Nejspravedlivější by bylo, kdyby byli lékaři
cizinci zkoušeni společně s našimi mediky, čímž
by se zajistilo, že zkoušky budou stejně náročné
pro našince i pro cizince.
Personální devastace českého zdravotnictví je závažným problémem, jehož řešení
však nemůže spočívat v nahrazování kvalifikovaných zdravotníků cizinci bez jazykového
vybavení a s neověřenou kvalifikací. Ostatně
jedním z bodů v programovém prohlášení
současné vlády je také závazek trvale měřit
kvalitu zdravotní péče, přičemž výsledky tohoto sledování by měly mít dopad na úhrady
jednotlivým zdravotnickým zařízením. Pokud
tento svůj závazek míní vláda vážně, pak je zastavení tzv. Projektu Ukrajina ve zdravotnictví
prvním krokem k jeho splnění.

Předseda vlády rozhodl
o zastavení Projektu Ukrajina
pro lékaře a lékárníky

Jednání s předsedou vlády za přítomnosti ministra zdravotnictví a jeho náměstka
prof. Prymuly jsme se účastnili společně s ko-
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legy prezidenty České stomatologické komory
dr. Šmuclerem a České lékárnické komory
dr. Chudobou. Po diskusi, která byla místy
vzrušená, rozhodl premiér Babiš o tom, že tzv.
Projekt Ukrajina bude pro lékaře, stomatology
a lékárníky okamžitě zastaven. Zástupci ministerstva totiž nebyli schopní vysvětlit, jak
je možné, že existují dva způsoby, jakými se
zdravotníci z Ukrajiny dostávají na náš pracovní trh. Zatímco jedni se snaží složit aprobační
zkoušku v českém jazyce, druhým uděluje ministerstvo výjimky, aniž by někdo prověřoval
jejich odborné a jazykové znalosti.
Bezprostředně po skončení jednání jsem
vyzval ministra Vojtěcha, aby udělal to, co mu
předseda vlády uložil. Učinil jsem tak tímto
dopisem, na který jsem do dnešního dne nedostal žádnou odpověď.
Vážený pane ministře,
v návaznosti na naše jednání s panem premiérem si Vám v první řadě tímto dovoluji dopředu poděkovat za okamžité zrušení projektu
„Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“ pro lékaře, stomatology
a lékárníky. Jsem rád, že díky rozhodnutí předsedy vlády ČR Ing. Babiše již nebude nadále existovat dvojí režim pro zájemce o práci v českém
zdravotnictví z tzv. třetích zemí a že již nadále
nebude pokračovat ohrožování zdraví pacientů.
Vzhledem k tomu, že jak pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, tak pro Českou lékařskou komoru je kvalita zdravotní péče
prioritou, dovoluji si tímto zároveň požádat
o poskytnutí jmenného seznamu uchazečů
o práci lékaře v České republice, kterým
ministerstvo povolilo dočasný výkon povolání, a to včetně seznamu zaměstnavatelů
– poskytovatelů zdravotních služeb, kteří
o povolení žádali a jmenované uchazeče
zaměstnávají. Tuto žádost opírám o vyjádření
pana premiéra, který nám sdělil, že nic nebrání
tomu, aby Česká lékařská komora zkontrolovala, kdo v nemocnicích vlastně pracuje.
Za druhé znovu s odvoláním na rozhodnutí předsedy vlády ČR Ing. Babiše, který

Vám uložil zapojit více Českou lékařskou
komoru do poradních orgánů a pracovních
skupin ministerstva, si tímto dovoluji zopakovat naši žádost, aby Česká lékařská
komora mohla nominovat svého zástupce
do těchto orgánů:
- Rada poskytovatelů
- Pracovní skupina pro reformu primární
péče
- Přístrojová komise
Jsem přesvědčen, že účast zástupců České
lékařské komory zvýší odbornou úroveň práce
těchto orgánů a přispěje k větší transparentnosti
rozhodovacích procesů na Ministerstvu zdravotnictví. Abychom nebrzdili efektivitu práce těchto
poradních orgánů, projedná představenstvo
nominace zástupců ČLK již na svém nejbližším
zasedání dne 4. 5. 2018.
V neposlední řadě v návaznosti na naše
jednání s panem premiérem si dovoluji požádat Ministerstvo zdravotnictví o zahájení
prací na přípravě legislativní úpravy, která
umožní České lékařské komoře provádět
kontroly personálního vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Tyto kontroly
prováděné nezávislou profesní samosprávou,
která disponuje potřebným odborným zázemím,
přispějí ke zvýšení bezpečnosti a kvality lékařské
péče, tedy priorit, jež zcela správně zdůrazňujete
nejen Vy, ale také pan premiér.

Informace Odboru vědy a lékařských povolání k pilotnímu projektu
Ministerstva zdravotnictví
Vzhledem k tomu, že ministr zdravotnictví zatím mlčí, můžeme se pouze dohadovat, zda rozhodnutí svého šéfa, předsedy
vlády a předsedy hnutí ANO pana Babiše bude respektovat. V každém případě
se dne 25. 4. 2018 objevila na stránkách
Ministerstva zdravotnictví následující
informace:
Informace k Pilotnímu projektu
„Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“
Sdělení Ministerstva zdravotnictví:
Na základě jednání Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic
a migraci bylo k dnešnímu dni rozhodnuto
o pozastavení přijímání žádostí o zařazení do Pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance
z Ukrajiny“ pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty. Uchazečů, kteří již byli do projektu zařazeni, se toto omezení nedotkne.
MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
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Mezikrajský seminář
Již osmý pracovní seminář členů revizních komisí a čestných rad okresních sdružení České lékařské komory
(ČLK) se konal v „pátek třináctého“ dubna v pražské kanceláři ČLK. Registrováno bylo 17 kolegů, vlastního
semináře se zúčastnilo 15 a devět členů Čestné rady České lékařské komory (ČR ČLK).
Zastoupena byla okresní sdružení ČLK:
Praha 2, Praha 4, Praha 6, Praha 8, Praha
9, Kolín, Příbram, Praha-západ, Rokycany,
Kladno a Mladá Boleslav, Český Krumlov.
Za centrální orgány se účastnila semináře předsedkyně RK ČLK. Tyto semináře
jsou zařazeny do programu celoživotního
vzdělávání. Seminář byl prvotně určen pro
kolegy z disciplinárních orgánů okresních
sdružení Středočeského kraje a kraje Praha,
avšak i jako všechny předchozí ročníky byl
otevřen všem pracovníkům disciplinárních
orgánů ČLK.
Program semináře byl rozdělen do tří
částí. V úvodním sdělení předsedy Čestné
rady ČLK, týkajícím se smyslu disciplinární
činnosti ČLK, bylo zdůrazněno, že hlavním
cílem disciplinární činnosti každé stavovské organizace, a lékařské zvláště, je, aby se
lékařská profese, která je vědou i uměním,
vykonávala na odpovídající odborné úrovni
a s patřičnou mravností. I přes zdánlivou
patetičnost a nemodernost těchto výrazů
nelze ani dnes nic slevit z jejich obsahu.
Po úvodním sdělení následovala přednáška Mgr. Bc. Miloše Máci z právního oddělení ČLK nazvaná Zásady disciplinárního
řízení v České lékařské komoře. Přednáška
byla koncipována jako přehled ustanovení

Stavovského předpisu č. 4 Disciplinárního
řádu, se zaměřením na ta ustanovení, která
se týkají disciplinární činnosti v okresních
sdruženích ČLK.
Dalším sdělením byla přednáška JUDr. Heleny Krejčíkové, Ph.D., odborného a vědeckého pracovníka Čestné rady ČLK, Nejčastější
formální pochybení v činnosti disciplinárních
orgánů ČLK. Přednáška volně navázala na
předchozí sdělení a na konkrétních případech
přednášející poukázala na obtížná místa v šetření kauz a opakující se chyby při formálním
zpracovávání vydávaných rozhodnutí disciplinárních orgánů.
Diskuse byla bohatá a díky složení auditoria mohly být diskutovány i některé „živé
kauzy“, stejně jako již uzavřené případy. Oba
přednášející právníci se ve svých sděleních
úspěšně vyhnuli obtížně srozumitelné právní mluvě a stejným způsobem srozumitelně
zodpověděli položené dotazy během přednášky i v následné diskusi.
Opět se osvědčila interaktivní forma
semináře JUDr. Krejčíkové s kvízovými
otázkami. Tato forma oživí přednášenou
tematiku a je okamžitou zpětnou vazbou
pro přednášejícího, zda bylo jeho sdělení
správně pochopeno. K dokonalosti formy
sdělení chyběly již jen ceny pro diskutující.

V diskusi se znovu prokázalo, jak velmi
záleží na správném a kvalifikovaném prvotním šetření a rozhodování na úrovni okresu. Na jednoduše formulovaném, jasném
a přesném popisu skutečnosti s použitím
ověřitelných faktů ze zdravotnické dokumentace a dalších dokumentů. Jak je vždy
třeba vycházet z originální zdravotnické dokumentace, a nikoliv přebírat závěry jiných
orgánů a osobností. Stále platí: „Zkoumej
fakta a nepřebírej bez ověření závěry jiných.“
Práce okresních disciplinárních orgánů je obtížná, členové okresních disciplinárních orgánů ČLK pracují v „první linii“
disciplinární činnosti s těsnými pracovními
a osobními vztahy okresního města, a nikoliv
v „zázemí centra“. Nemají za sebou také zkušený právní servis a administrativní aparát
jako ústřední orgány. Na druhé straně však
mají okresní disciplinární orgány výhodu
dobré znalosti místních poměrů a dalších
souvislostí, které mohou kauzu lépe objasnit.
Jak již bylo opakovaně konstatováno,
jsou tato pracovní setkání okresních disciplinárních orgánů a Čestné rady ČLK užitečná
a zlepšují činnost disciplinárních orgánů
ČLK na všech úrovních.
Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.,
předseda Čestné rady ČLK

Reakce na článek Rozhovory s Freudem

V časopise České lékařské komory Tempus medicorum ze dne 12. 3. 2018 byl uveřejněn příspěvek
MUDr. Dany Krychtálkové, praktické lékařky pro děti a dorost, s názvem Rozhovory s Freudem, ve kterém
mimo jiné popisovala svou zkušenost se zaváděním ambulantního programu ve své ordinaci, kdy při
počátečním výběru softwaru oslovila i naši společnost. Rádi bychom uvedli na pravou míru informace
publikované v tomto příspěvku.
Jedná se především o pasáž, ve které
paní doktorka popisuje urgenci nezaplacené faktury. Na konci června (29. 6. 2017)
vystavil náš účetní software fakturu za poskytnuté služby, kdy na začátku listopadu
(11. 11. 2017) tento software automaticky
zahájil urgenci neuhrazených faktur. Na
základě reakce paní doktorky Krychtálkové
a vysvětlení situace jsme na konci listopa-

12

du (25. 11. 2017) vystavili dobropis (opravný
daňový doklad – storno faktury) s tím, že je
zapotřebí tento dobropis podepsat a zaslat ho
zpět, aby bylo možné celou záležitost z hlediska účetnictví správně vyřešit. Bohužel podepsaný dobropis nebyl ze strany paní doktorky
Krychtálkové zaslán, a tak jsme byli nuceni
paní doktorku opětovně urgovat na začátku
února (2. 2. 2018) o podpis dobropisu.

Vzniklá situace nás samozřejmě velmi
mrzí, proto již od první reakce jsme s paní
doktorkou v kontaktu a podnikáme kroky,
abychom tuto záležitost vyřešili. Cílem naší
společnosti bylo, je a vždy bude co nejvíce
lékařům ulehčit práci s přibývající administrativou a usnadnit jim adaptaci na nové
povinnosti.
Společnost CompuGroup Medical ČR
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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

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.

14.00 zahájení

Číslo kurzu 58/18. Kurzy jsou řazeny
chronologicky podle data konání.

16.00 přestávka
18.00 závěr
TEMPUS MEDICORUM

Účast na konferenci

/ KVĚTEN 2018
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Sněm LOK-SČL ve znamení
personální krize

Již 22. sněm LOK-SČL se konal ve čtvrtek 26. dubna v Praze v Paláci Charitas. Vzhledem k tomu, že nešlo
o sněm volební, mohla se pozornost 73 delegátů z 57 místních organizací upnout k aktuální situaci
v nemocnicích. Sdělení zástupců z jednotlivých nemocnic popisovala prohlubující se personální krizi bez
náznaků zastavení a už vůbec ne obratu k lepšímu.

Část diskuse byla věnována situaci v nemocnici Mělník a okolních nemocnicích.
Objevuje se zde tzv. dominový efekt, kdy uzavření nebo
omezení provozu oddělení
v jedné nemocnici má za následek zhoršení situace oddělení
sousedních nemocnic. Nápor
pacientů vede k přetížení personálu a následně k jeho odchodu jinam. Sněm LOK-SČL přijal následující
usnesení, a to jednomyslně.

Z usnesení:

jištění nepřetržité lékařské péče je prakticky
stoprocentně závislé na práci nemocničních
lékařů. Sněm požaduje od vlády ČR přijetí takových opatření, která více zapojí přednemocniční sektor do poskytování nepřetržité péče.
Sněm hodnotí současný stav specializačního vzdělávání absolventů lékařských fakult
jako katastrofální, resp. situace dospěla tak
daleko, že o specializačním vzdělávání se již
nedá hovořit. Je tristní, že téměř rok po schválení novely zákona 95/2004 Sb. není v platnosti
jediný z 21 připravovaných prováděcích předpisů. Tato sabotáž ze strany MZ vede k tomu,
že již v řadě druhý promoční ročník absolventů
lékařských fakult nemůže zahájit atestační
přípravu.
Sněm upozorňuje, že pracovní podmínky nemocničních lékařů a zdravotníků
obecně se z dlouhodobého pohledu zhoršují. K nedostatku personálu a nedostatku financí se přidružují i často zcela nesmyslné
administrativní nároky. Pokud nebude ze
strany vlády ČR vyvinuta aktivita ke zlepšení pracovních podmínek zdravotníků,
vyzve LOK-SČL nemocniční zdravotníky
k důslednému dodržování VŠECH platných
předpisů.
(ms)

Foto: Michal Sojka

Sněm považuje za aktuálně nejvážnější
problém českého zdravotnictví zoufalou personální situaci v českých nemocnicích. Sněm
vyzývá vládu ČR a MZ ČR zvláště, aby tento
problém začaly skutečně řešit. Sněm zároveň
odmítá nezákonný pokus MZ ČR o nahrazování kvalifikovaných zaměstnanců českých
nemocnic dovozem zahraničních zdravotníků
s leckdy pochybnou kvalifikací.
Jako zásadní podmínku pro stabilizaci
personální situace v českých nemocnicích
považuje sněm splnění příslibu minulé vlády
ČR o navýšení tarifních platů o 10 % v roce

2019. Skutečnost, že ministr
zdravotnictví odmítá tento
slib splnit, považuje sněm za
plivnutí do tváře zbývajícím
zaměstnancům nemocnic.
Sněm požaduje, aby finanční prostředky vzniklé
očekávaným nárůstem výběru všeobecného zdravotního
pojištění byly přednostně použity na řešení personální krize
v českých nemocnicích. Sněm apeluje na vládu
ČR, aby si zjistila pravdivé údaje o meziročním
nárůstu výběru zdravotního pojištění, který
je podle našich propočtů vyšší, než deklarují
zdravotní pojišťovny. Zároveň sněm dlouhodobě upozorňuje na fakt, že za 7,2% HDP není
kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelná.
Sněm požaduje zavedení jednotného systému odměňování na základě platových tabulek.
Stávající roztříštěný systém kritickou personální situaci ještě zhoršuje. Sněm považuje za
minimálně neodpovědný postoj zaměstnavatelů, kteří ve snaze zabránit zavedení jednotného systému odměňování dokonce popírají,
že jsou zaměstnavatelé, a vystupují hromadně
ze zaměstnavatelské unie.
Sněm považuje za neúnosný stav, kdy za-
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Lékaři vyzvali vládu: když nebude
„makat“, zhroutí se zdravotnictví

Stav zdravotnictví je tristní, pracovní podmínky otřesné, je čas bezodkladně jednat. Tak se dá číst vzkaz
Lékařského odborového klubu vládě a Ministerstvu zdravotnictví. Pokud vláda zůstane k výzvě pasivní,
chce klub vyzvat všechny zdravotníky k dodržování platných předpisů.

V krátké době se už poněkolikáté ze zdravotnictví ozývá výzva k „dodržování předpisů“. V březnu tak pohrozily zdravotní sestry
nemocnicím v Chebu a Karlových Varech:
Přetížené sestry se bouří! Začneme dodržovat předpisy, hrozí nemocnicím.
A do praxe tuto výzvu uvedli lékaři začátkem dubna v Nemocnici Mělník: Mělnická
nemocnice stojí. Důkaz, jak přesčasy lékařů
drží celé zdravotnictví. Jednoduše odmítli
sloužit nezákonné přesčasy a nemocnice se
musela na několik týdnů uzavřít a bylo třeba
přeložit jinam i stávající pacienty. Zhroucení
nemocnice způsobilo pouhých 32 lékařů z 80.
Zasáhlo to přitom řadu dalších nemocnic
ve dvou krajích i záchranku – o pacientech
nemluvě.

Mohl by protest lékařů
způsobit kolaps nemocnic?

Teď se podobná hrozba opět ozývá z Lékařského odborového klubu, a je tedy potenciálně celostátní. Klub lékařů přijal výzvu
vládě a ministerstvu. Vyjmenoval nejpalčivější problémy zdravotnictví a trvá na jejich
řešení. Pokud nebude vláda reagovat, vyzve
„nemocniční zdravotníky k důslednému dodržování všech platných předpisů“.
V případě zapojení i menšiny lékařů
a zdravotníků, jak ukázal třeba případ mělnické nemocnice, by to mohlo znamenat
kolaps zdravotnické péče v celé zemi. A to
i v případě, že by lékaři, sestry a zdravotnický personál dál pracovali – jen by dbali
třeba na dodržování zákoníku práce a dalších
předpisů.

Práce podle pravidel – krajní
způsob protestu před stávkou

Takový způsob protestu není neznámý.
V angličtině se mu říká „work to rule“, tedy
něco jako „práce podle pravidel“. Není to
stávka, ale přesto dokáže ochromit celá průmyslová odvětví, továrny či instituce.
Zaměstnanci nepřekračují minimální
požadavky, jaké na ně klade pracovní smlouva
nebo zákony a předpisy. Typickým projevem „work to rule“ je odmítání přesčasů.
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V historii tak už po celém světě protestovali
policisté, železničáři, učitelé i lékaři nebo
zdravotní sestry.

Personální situace ve zdravotnictví
je zoufalá, upozorňují lékaři

Sněm Lékařského odborového klubu nestanovil vládě a ministerstvu přesné požadavky, nicméně pojmenoval největší problémy
zdravotnictví a trvá na jejich řešení. „Sněm
považuje za aktuálně nejvážnější problém
českého zdravotnictví zoufalou personální
situaci v českých nemocnicích,“ píše se hned
v úvodu výzvy.
Jeden požadavek je ovšem jasný. „Jako
zásadní podmínku pro stabilizaci personální
situace v českých nemocnicích považuje sněm
splnění příslibu minulé vlády ČR o navýšení
tarifních platů o 10 % v roce 2019. Skutečnost,
že ministr zdravotnictví odmítá tento slib
splnit, považuje sněm za plivnutí do tváře
zbývajícím zaměstnancům nemocnic,“ uvedl
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL).
Pro Naše zdravotnictví to potvrdil i předseda klubu Martin Engel. „Je nepřijatelné,
aby se nesplnil příslib vlády o navýšení platů
o deset procent,“ prohlásil.

Lékaři: Ukážeme, jak to vypadá,
když nepracujeme na 200 procent

Smysl celé výzvy je ale jiný. „Systém zdravotní péče se hroutí a my lékaři nechceme být
s jeho zhroucením spojovaní, nechceme za
to nést odpovědnost. Neplánujeme protesty
a omezování péče. Pokud si ovšem Ministerstvo zdravotnictví myslí, že s doktory je
v téhle zemi všechno v pořádku, ukážeme,
jak to vypadá, když lékaři nepracují na dvě
stě procent,“ uvedl Martin Engel.
Lékaři nepožadují jen slíbené navýšení
platů, ale i lepší pracovní podmínky, zmírnění
administrativy a byrokracie, sjednocení platových podmínek nebo lepší vzdělávání pro
stávající i budoucí lékaře. „Nechceme ani
hrozit pacientům, ale chceme upozornit, že
systém zdravotní péče už téměř není funkční. Příkladů máme dost a žádné světélko na

konci tunelu se neobjevuje,“ řekl předseda
LOK-SČL.
„Sněm upozorňuje, že pracovní podmínky nemocničních lékařů a zdravotníků
obecně se z dlouhodobého pohledu zhoršují. K nedostatku personálu a nedostatku
financí se přidružují i často zcela nesmyslné
administrativní nároky. Pokud nebude ze
strany vlády vyvinuta aktivita ke zlepšení
pracovních podmínek zdravotníků, vyzve
klub nemocniční zdravotníky k důslednému
dodržování VŠECH platných předpisů,“ uzavírá výzva LOK-SČL.

Martin Engel: Na tak hliněných
nohách zdravotnictví nikdy nestálo

Lékařský odborový klub sdružuje asi čtyři
tisíce lékařů. Ale nespoléhá jen na ně. „Na
odděleních pracují i naši nečlenové a naštvaní
jsou všichni stejně. Budeme se snažit oslovit
i je. Myslím si, že by to mohlo mít širší podporu,“ domnívá se předseda klubu Martin Engel.
I on zmínil příklad mělnické nemocnice.
„Mělnická nemocnice je relativně malá a skoro by se mohlo zdát, že bezvýznamná. Stačilo
několik doktorů a ukázalo se, jak přerušení
provozu zasáhlo celý kraj. Taková je realita.
Stačí jeden dva doktoři na oddělení – a nemusí to být hned stávka nebo bojkot, klidně
mohou jenom onemocnět, a už je problém
s chodem celého oddělení. Na tak hliněných
nohách zdravotnictví nikdy nestálo,“ uvedl
Martin Engel.
Předseda klubu tvrdí, že vláda ani ministerstvo neberou problémy zdravotnictví
vážně. „Ministr na personální záležitosti
neslyší. Ještě tak možná u sester. U doktorů
dráždí zdánlivě vysoké platy, ale nikdo už nechce slyšet, že je to v podstatě za dva úvazky.
To jsem pochopil i při jednání s premiérem,
který byl přitom vstřícnější než ministr. Tam
to nikam nevede. Pokud bude ministr naše
výzvy ignorovat a hrát si na to, že je s lékaři
všechno v pořádku, tak budeme muset ukázat, že není,“ dodal Marin Engel, předseda
Lékařského odborového klubu.
David Garkisch
www.nasezdravotnictvi.cz
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Přetížené sestry se bouří!

Na krizi nechceme doplácet ani přepracovaností, ani právními postihy,
vzkazují nemocnici
Vypadá to paradoxně, ale nemocnicím v Karlových Varech a Chebu hrozí dodržování předpisů. Sestry už
nechtějí překračovat kompetence a nahlašují mimořádné události. Popisují, jak přetížený je personál
přeplněných nemocnic, a odmítají za to nést zodpovědnost.
Některé zprávy sester o chodu nemocnic
zní až hrůzostrašně. Mluví o ohrožení nemocných, o pacientovi v terminálním stadiu,
který musel ležet na chodbě, o příliš brzy propouštěných pacientech, chybějících lůžkách,
kritickém nedostatku personálu, konfliktech
s pacienty i jejich příbuznými.
Popisují naprosto přetížený personál, kdy
jedna sestra musí pracovat zároveň pro několik oddělení, nebo mluví o víkendech, kdy je
personál „naprosto ponechán svému osudu“.
Sestry odmítají za takových podmínek snášet
fyzické i psychické přetížení i odpovědnost za
možné pochybení.

Lékaři v Mělníku taky odmítli
přesčasy. Paralyzovalo to nemocnici

V krátké době je to už druhá podobně
alarmující zpráva o stavu českého zdravotnictví. Od začátku dubna uzavřela několik
svých oddělení i Nemocnice Mělník. Tam
odmítli sloužit nezákonné přesčasy lékaři,
nikoli zdravotní sestry. Stejně jako ony ale
upozorňují na své přetížení a nedostatečné

ohodnocení. S vedením nemocnice se totiž
nedohodli na valorizaci mzdy. Více v článku
Mělnická nemocnice stojí. Důkaz, jak přesčasy lékařů drží celé zdravotnictví
Podobně by situace mohla vygradovat
i v karlovarské a chebské nemocnici, které
spadají pod Karlovarskou krajskou nemocnici (KKN) zřizovanou krajem, jak naznačuje sdružení Iniciativa sester, jež v KKN
působí. „Je nutné se chránit: odmítáním
porušovat předpisy, odmítáním překračovat kompetence, psaním mimořádných událostí. Protože i když se předpisy mnohde porušují kvůli podmínkám,
v nichž nás vedení nutí pracovat, teď už
víme, že když se něco stane nebo přijde
stížnost, vedení se za nás nepostaví,“
píše iniciativa v již sedmadvacátém čísle
svých novin.

Pokud by zdravotní sestry v Karlových
Varech a Chebu kráčely cestou mělnických
lékařů a odmítly sloužit přesčasy nad zákoník práce nebo suplovat nedostatek svých
kolegyň na jiných odděleních, mohlo by to
mít na nemocnice stejný dopad.

Sestra: Pacienti leží a čekají
na přijetí na chodbě. Někdy marně

Karlovarský kraj je na tom v počtu volných lůžek nejhůř z celé republiky, a to pochopitelně doléhá i na karlovarskou i chebskou
nemocnici, kde přitom schází na sto sester
a není možné sestavit služby v odpovídajícím počtu personálu. „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!“
uvedla například vrchní sestra interního
oddělení v Chebu a členka Iniciativy sester
Miroslava Korseltová.
Ve svém dopise zveřejněném v časopise
Tempus medicorum popsala těžkou situaci v chebské nemocnici: „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 hospitalizaci, což ale prakticky není možné,
protože na 39lůžkovém oddělení je přijato 40 pacientů a minimálně jeden leží
na chodbě.“

Až se stane chyba, nikdo se za
nás nepostaví, varují sestry

Tereza Langerová, Gabriela Smíšeková, Miroslava Korseltová, Jindra Lumbach,
Jaroslava Svobodová, Liběna Tvrdíková a Renata Kobzová z Iniciativy sester KKN (zleva)
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Naposledy Iniciativu sester v KKN rozčílil
postoj vedení nemocnice k údajnému případu
pacienta s akutním selháním srdce, kterého
nemocnice poslala domů. Na základě informace od praktické lékařky o něm informovala
MF Dnes a vedení nemocnice ve své reakci
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šmahem odkázalo na provinění personálu,
aniž by o případu vůbec mělo informace.
„Stát se to nesmí a nemůže. Pokud
k něčemu takovému došlo, tak o tom nevíme. Bylo by to selhání personálu a lidského faktoru. Je pravda, že se zkracuje
ošetřovací doba, ale ne na úkor kvalitní
zdravotní péče,“ řekla deníku předsedkyně
představenstva nemocnice Jitka Samáková.
„Její slova jsou varováním všem zaměstnancům: stejně jako v případě státních tabulek se za vás vedení ani v situaci, kdy dojde kvůli personální devastaci
k pochybení, nepostaví,“ uvedla Iniciativa
sester ve své tiskovině. Zmínkou o tabulkách
narážejí sestry na to, že loni vedení kraje
i nemocnice slibovaly, že v KKN zavedou
státní tabulky. Od svých slov však představitelé kraje utekli, zatímco management
nemocnice jejich postoj vyzdvihoval jako
vstřícný a velkorysý.

Pacientům nemůžeme garantovat
bezpečnou péči, tvrdí sestry

Kvůli slovům předsedkyně Jitky Samákové Iniciativa sester personálu znovu
připomněla, aby nepodstupoval riziko, že
ponese právní odpovědnost za porušování kompetencí a předpisů, k nimž ho krizový provoz a management nutí. „Vedení
a krajští politici házejí odpovědnost za
svou neschopnost zajistit odpovídající
počet personálu a odpovídající podmínky
pro kvalitní péči na nás. Odmítněme to.
Nespolupracujme na tom. Teď dokonce
víme, že bychom na to mohly doplatit
i právně. Řekněme NE porušování před-

V roce 2017 proběhly protestní akce také před karlovarským krajským zastupitelstvem.

Managementy i politici sázejí
na to, že personál bude dál
držet nemocnice nad vodou
na úkor vlastního zdraví,
profesní hrdosti i kvality péče.
Říci v praxi „NE“ sebeobětování
se, tak aby dopady krize začaly
cítit naopak managementy,
je nutný první krok k boji s krizí,
říkají členky Iniciativy sester.
pisů, kompetencí, standardů. Na odděleních, kde na to nemáme dost kolektivní
síly, podávejme alespoň mimořádné události,“ říká Iniciativa sester.

Na nezákonné přetěžování lékařů a zdravotnického personálu vytrvale upozorňuje
i Česká lékařská komora a řada expertů. Nedávno o tom například otevřeně promluvil
i profesor Pavel Pafko: „Lékaři porušují
zákon, slouží stovky hodin přesčasů,“
upozornil.
Iniciativa sester k tomu pro Tempus medicorum dodává, že úsilí sester a lékařů by
mělo být postavené na společné základně.
„Krize se dotýká nemocnic jako celku.
Souhra lékařů s nelékařským personálem proto není potřeba jen v pracovním
provozu, ale i ve společné obraně proti
přetížení a devastaci,“ říká Liběna Tvrdíková z Iniciativy sester.
David Garkisch
www.nasezdravotnictvi.cz

Iniciativa sester: Odmítáme prodlužovat krizi. A doplácet na ni
V KKN působí Iniciativa sester od února 2017. Impulzem bylo
naprosté přetížení personálu a propastný rozdíl mezi tamními
mzdami a výplatami v okolních státních, ale i nestátních zařízeních.
V situaci akutní krize nevsadila Iniciativa sester na vyjednávání,
ale na sebeorganizaci a tlak zdola, z oddělení.
Nešlo ale jen o peníze. „Nechceme dopustit prodlužování
krize tím, že umožníme nesystémové, k personálu neférové
a pacienty poškozující záplatování problémů, které jen oddaluje skutečné řešení a umožňuje vedení utéct od odpovědnosti,“ vysvětluje Iniciativa sester.
Proto se loni na jaře postavila proti udržování zkolabovaného
provozu karlovarského infekčního oddělení skrze externí sestry,
letos proti sloučení tamní interny s chirurgií a následně proti přetahování sester z jiných oddělení. „Na některých odděleních si
přístup ‚Řekněme NE porušování předpisů‘ vymohl zlepšení
pracovních podmínek,“ shrnuje.
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Na úrovni mezd Iniciativa sester pro personál KKN vymohla
výrazný skok: kromě loňského přiznání dvou tisíc „směnného“ pro všechny sestry a letošních 10 procent vybojovala ve
třech krocích navýšení mezd. „Slib tabulkových platů, které
jsou podle nás minimálním předpokladem řešení personální krize, však vedení a kraj pro všechny kategorie zaměstnanců nedodržel,“ konstatuje Iniciativa sester na svém
webu.
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Sekce mladých lékařů ČLK
rokovala
Sekce mladých lékařů České lékařské komory uspořádala 21. dubna 2018 svůj první sjezd spojený s valnou
hromadou a volbami do svého představenstva. A podle prvních ohlasů musíme s radostí říct, že se sjezd povedl.
Celá akce se konala v prostorách Edukačního centra v Hradci Králové. Heslem
tohoto sjezdu byla Aktivita a toto heslo bylo
zároveň i motivem prezentací všech přednášejících. Téma bylo záměrně zvoleno takto
obecně, aby nám každý z pestré palety hostů
mohl poskytnout svůj pohled na to, co si pod
tímto heslem ve spojení s mladými lékaři
představí.
Program zahájila naše předsedkyně Monika Hilšerová a první byly na programu
přednášky České lékařské komory, které
se zabývaly novým systémem vzdělávání
a právní odpovědností mladých lékařů.
Zhostili se jich MUDr. Zdeněk Mrozek,
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viceprezident ČLK, MUDr. Zdeněk Monhart, místopředseda akreditační komise pro
obor vnitřního lékařství, a Mgr. Miloš Máca
z právního oddělení ČLK. Následoval výstup
Mgr. Daniely Štokové, mladé právničky spolupracující s naší sekcí, která představila
závěry našeho společného průzkumu. Dále
vystoupil MUDr. Lukáš Velev, jenž uvedl
svůj pohled na problematiku očima ředitele
Nemocnice Jihlava.
O mírné odlehčení, ale zároveň inspiraci,
se postaral MUDr. Marek Hilšer, bývalý kandidát na prezidenta a studentský předseda
akademického senátu. Popsal nám svůj životní příběh, co ho vedlo k tomu, aby se začal

zajímat o veřejné dění, a řekl, že věci se samy
nikdy nezmění, pokud se aktivně nezapojíme.
A to ať už se jedná o stav toalet na lékařské
fakultě, nebo politickou scénu ČR.
Dopolední program uzavřel, jako malé
překvapení vmezeřené do programu,
MUDr. Prav Sreedharan, který vystudoval
1. LF UK v Praze a nyní působí jako pediatr
ve své domovské Anglii. Posluchače zaujal
hlavně svými postřehy ze života anglického
medika v Česku a podělil se s nimi o srovnání
mezi pre- a postgraduálním vzděláváním lékařů. Do následné diskuse se zapojila i značná
část přednášejících, kteří působí jako pedagogové na lékařských fakultách.
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Přednášky byly zábavné i přínosné
Rozhovor s předsedkyní Sekce mladých lékařů ČLK Monikou Hilšerovou
Jak hodnotíte naši akci?
Byla jsem moc ráda, že pozvání přijalo
tolik přednášejících, že si udělali čas a přijeli v parném počasí do Hradce, mnohdy až
z druhého konce republiky. Přednášející
splnili slib, že přednášky budou zábavné
i přínosné zároveň, protože se jedná o akci
pro mladé, tak aby jim byly prezentace šité
na míru.
Jaká přednáška vás nejvíce zaujala?
Pro mě osobně byla velmi zajímavá přednáška o letecké záchranné službě MUDr. Anatolije Truhláře. K tématu
mám blízko, protože sama pracuji také na

Po přestávce na oběd jsme na pódiu přivítali Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví v demisi, který prezentoval výsledky
své dosavadní práce a své vize do budoucna. Po jeho výstupu se rozproudila velmi
obsáhlá diskuse. Následoval jeho náměstek
prof. MUDr. Roman Prymula s přednáškou
shrnující jeho profesní dráhu.
K velkému úspěchu musíme poblahopřát
dalším dvěma hostům, MUDr. Radovanu Hudákovi a MUDr. Mateji Halajovi, kteří jsou
autory učebnic a výukových materiálů, jež
zná většina studentů pod jménem Memorix.
Jejich dílo přesáhlo hranice naší republiky
a dnes již mají na kontě tisíce výtisků v několika jazycích.
O emoce a adrenalin se postarala prezentace MUDr. Anatolije Truhláře, který nám
představil svou práci u letecké záchranné
služby, a to včetně několika zajímavých videí
přímo z akce. Na závěr odborného programu
vystoupili zástupci organizace Loono, která se
zaměřuje na preventivní programy, a organizace IFMSA, jež sdružuje studenty lékařských
fakult po celém světě.
Po odborném programu následovala valná
hromada SML ČLK, kde jsme s auditoriem
probírali naši dosavadní činnost, další vize
a otevřeli jsme diskusi na téma dalšího směřování sekce a toho, jak si ostatní představují
naši další práci.
Na této valné hromadě se zvolilo nové
představenstvo. Funkční období je dvouleté
a nově zvolené začne prvním dnem následujícího pololetí, tedy 1. červencem 2018,
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kdy by se mělo do 30 dní sejít a zvolit si mezi
sebou jednotlivé pozice. Do představenstva byli zvoleni (v abecedním pořadí) Zdeněk Bureš, Hana Cajthamlová, Andrej Černý, Monika Hilšerová, Marie Lopourová,
Jan Pavel Novák a Jan Přáda. Pokud jsou
další zájemci o aktivní spolupráci v naší
činnosti, budeme rádi, když se nám určitě
ozvou.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem

záchranné službě. Měl moc hezky zpracovanou přednášku včetně několika poutavých videí přímo z terénu, které se hned
tak nevidí.
Co vám na dnešním sjezdu dělalo největší radost?
Radost mi udělalo především to, že
účastníci dali přednost našemu setkání před
potenciálním výletem, který se za tak krásného počasí nabízel. Byla velmi příjemná
atmosféra, studenti a lékaři diskutovali jak
v přednáškové síni, tak i v kuloárech, a byl
i dostatek občerstvení, takže všem mohly
pracovat mozkové závity na sto procent.

zúčastněným. Děkujeme, že jste dorazili,
a věříme, že jsme pro vás připravili zajímavý den. Samozřejmě naše poděkování patří i přednášejícím, kteří si na nás ve svém,
mnohdy nabitém programu udělali čas.
A v neposlední řadě naše díky patří ČLK za
záštitu celé akce a Lékařské fakultě HK, která nám velmi vstřícně poskytla své prostory.
Těšíme se na další akce a buďte aktivní!
Jan Přáda
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Implementace nařízení GDPR
v běžné lékařské ordinaci
Účinnost nařízení o ochraně osobních údajů se blíží
Od počátku tohoto roku průběžně informujeme členy komory o obecném nařízení o ochraně osobních údajů,
které přináší některé změny v přístupu k ochraně osobních údajů. Z pohledu běžných ambulantních praxí
se nejedná o zásadní změny, neboť nařízení nemá podstatný vliv na poskytování zdravotních služeb podle
platné právní úpravy. Řada soukromých firem udělala z tohoto nařízení „strašáka“, kdy nesplnění povinností
plynoucích z tohoto nařízení by mělo být trestáno téměř drakonickými pokutami.
Lékaře jsme nabádali, aby nepodnikali
unáhlená rozhodnutí, což potvrdil i nedávný
seminář pořádaný komorou na toto téma, na
kterém přednášela vedoucí oddělení Úřadu
pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), stejně
jako předtím konaná porada vedoucích pracovníků ÚOOÚ s právníky ČLK. Byly zde vyvráceny poplašné zprávy o hrozících vysokých
pokutách, pokud lékaři nezabezpečí k 25. 5.
2018 implementaci evropského nařízení ve
svých ordinacích prostřednictvím specializovaných firem.
Pokud jde o tvrzení o drakonických pokutách, které budou ukládat přímo orgány
EU, je třeba zdůraznit, že jakékoli sankce za
porušení uvedeného nařízení bude moci ukládat pouze Úřad pro ochranu osobních údajů,
a to nikoli od 25. května 2018, ale až poté, co
bude vydán a nabude účinnosti zákon České
republiky (tzv. prováděcí zákon), který bude
aplikací evropského nařízení v podmínkách
ČR. Tento zákon bude pravděpodobně vydán
později než 25. května 2018 a o jeho vydání
budeme v našem časopise informovat. Dokud
nenabude tento český zákon účinnosti,
nikomu nelze ukládat v souvislosti s implementací evropského nařízení (GDPR)
žádné sankce.
Je třeba znovu zopakovat, že nařízení
o ochraně osobních údajů má obecný charakter, což v praxi znamená, že implementaci GDPR je potřeba chápat jako vyvíjející
se proces, který bude doznávat v budoucnu
nepochybně změn. Nařízení nestanoví žádné
závazné způsoby, jak mají být osobní údaje
pacientů chráněny. Je tedy na úvaze každého lékaře (správce osobních údajů), jakým
přiměřeným způsobem bude tyto údaje chránit. Z tohoto důvodu jsme připravili několik
základních dokumentů, které by měla mít
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každá ordinace v rámci plnění tohoto nařízení k dispozici. Jedná se o obecné vzory, jež
je potřeba důkladně prostudovat a doplnit,
případně upravit podle faktického stavu
konkrétní ordinace. Nařízení nestanoví
žádnou závaznou formu těchto dokumentů, jen v některých případech obligatorní náležitosti, ale považujte vzory
za pracovní verzi, kterou si každý lékař
může dotvořit podle vlastních potřeb
a faktického stavu.
Doporučujeme založit si složku, jež
bude obsahovat veškeré dokumenty
vztahující se k implementaci nařízení
EU o ochraně osobních údajů. Vzory dokumentů jsou k dispozici na webových
stránkách komory (www.lkcr.cz), banner
„GDPR – informace pro soukromé lékaře“.
V záložce týkající se „GDPR“ naleznete
dokumenty vymezující základní záznamy
o činnostech zpracování, dále jsou vymezeny
základní informace o standardech zabezpeče-

ní osobních údajů. Zejména v tomto případě
doporučujeme pečlivě doplnit informace, které odpovídají skutečnému stavu v souvislosti
s ochranou osobních údajů. Rovněž jsou zde
uvedeny základní informace k pověřenci pro
ochranu osobních údajů.
Dalším dokumentem je informace
o zpracování osobních údajů pro pacienty,
která by po doplnění měla být veřejně
přístupná v čekárně či na webových stránkách lékaře. Nařízení výslovně stanoví, že
subjekt osobních údajů – pacient musí být
seznámen se svými právy. Budou-li pacienti
klást dotazy či požadovat informace ve smyslu
tohoto nařízení, doporučujeme v případech,
kdy si nebudete jisti postupem, kontaktovat
právní kancelář ČLK. Pro úplnost lze uvést,
že povinná mlčenlivost vymezená zákonem
o zdravotních službách zůstává nařízením
nedotčena.
Dále následují vzory dokumentů k proškolení a poučení zaměstnanců, vzor případ-
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ného hlášení úniku osobních údajů, návrh
smlouvy nebo dodatku ke smlouvě s poskytovateli IT služeb. Rovněž přikládáme vzor
souhlasu pacienta s poskytováním informací
prostřednictvím e-mailu a telefonu.
Vzorové dokumenty mají obecný charakter a lze v budoucnu, v souvislosti

s přijetím adaptačního zákona (doposud
nebyl přijat), očekávat jejich dílčí změny
či doplnění, o nichž budeme průběžně
informovat. Vzorové dokumenty nemají za
cíl plně postihnout obecný rozsah nařízení,
mají být reflexí splněných povinností plynoucích z tohoto nařízení, a zejména jasným

signálem pro Úřad pro ochranu osobních
údajů, že konkrétní lékař si je vědom nutnosti
chránit osobní údaje, s nimiž se v souvislosti
s poskytováním zdravotních služeb a chodem
ordinace setkává.
JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK
Mgr. Daniel Valášek, právní kancelář ČLK

Některé další informace pro lékaře
v souvislosti s implementací GDPR
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zpracovatelem osobních údajů (poskytovatelem – lékařem) informován o tom, kdo má
přístup k jeho osobním údajům a jak jsou tyto
osobní údaje chráněny.
Posílání lékařských zpráv a nálezů
pacientům elektronickou cestou je možné
v případě, že o to pacient požádá a písemně,
nejlépe vlastnoručním podpisem nebo alespoň e-mailovou zprávou z adresy, o které lékař
bezpečně ví, že patří pacientovi, potvrdí, že si
přeje právě na tento e-mail zasílat lékařské
zprávy a nálezy, případně tímto způsobem komunikovat s ošetřujícím lékařem, a bere na
vědomí, že tato e-mailová komunikace není
nijak zabezpečena proti případnému zneužití.
Poštovní spojení mezi poskytovatelem
zdravotní služby a pacientem je možné s využitím subjektu, který má licenci k poskytování
poštovních doručovatelských služeb zejména
České pošty i bez výslovného souhlasu pacienta, přičemž postačí zasílání poštovních zásilek
tzv. „obyčejnou poštou“, netřeba odesílání doporučeně. Zaslání jakékoli zprávy či písemnosti
pacientovi poštou není tedy porušením práva
na ochranu jeho osobních údajů. Totéž platí,
pokud jsou poštou zasílány lékařské zprávy

a nálezy mezi poskytovateli zdravotních služeb, např. poskytovatel komplementu zasílá
ošetřujícímu lékaři výsledky vyšetření nebo
radiologické pracoviště výsledky zobrazovacích
metod apod.
E-mailová komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb obsahující osobní
údaje o pacientech však chráněna být musí
a je třeba v tomto směru uzavřít smlouvu
s kvalifikovanou společností, která poskytuje služby v oblasti informačních technologií,
aby se zavázala, že způsobem odpovídajícím
úrovni evropských standardů zajistí bezpečný
přenos údajů o pacientech mezi poskytovateli
zdravotních služeb e-mailem. Totéž platí i o závazku poskytovatele informačních technologií,
který případně spravuje počítačovou techniku
příslušného soukromého lékaře, aby se zavázal
k řádné ochraně osobních údajů vedených na
příslušných elektronických nosičích o pacientech na standardní evropské úrovni.
Ve vztahu k zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb a dalším osobám,
které na základě jakéhokoli právního titulu
přicházejí do styku s osobními údaji pacientů, je třeba pamatovat na důsledné poučení
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Poskytovatel zdravotní služby rozhodně nepotřebuje písemný souhlas pacienta
s tím, co je povinen vést podle zákona, případně dalších právních předpisů. Zejména
by bylo nesmyslné vyžadovat souhlas s tím,
že může nadále vést zdravotnickou dokumentaci pacienta. Pokud však poskytovatel
zdravotní služby vede mimo zdravotnickou
dokumentaci ještě nějaké další osobní údaje
obsahující jiné údaje o pacientech, které nevyplývají z právních předpisů, pak je povinen
vyžádat si souhlas s tímto evidováním osobních
údajů pacientů. Tedy pokud vede něco, co neukládá výslovně právní předpis, je třeba souhlas
pacienta v písemné formě vyžádat. Může jít
například o evidenci smlouvy o poskytování
dohodnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění. Řada poskytovatelů poskytuje
na základě písemné smlouvy pacientům tyto
služby a smlouvu pochopitelně evidují, přičemž tato smlouva není již povinnou součástí
zdravotnické dokumentace, proto k tomu, aby
osobní údaje uvedené v této smlouvě mohl
poskytovatel evidovat, případně zpracovávat,
potřebuje již souhlas tzv. subjektu údajů, tedy
pacienta.
Nařízení EU však současně dává právo
tzv. subjektu údajů, v našem případě pacientovi, namítat, že osobní údaje, které jsou
o něm správcem osobních údajů (ošetřujícím lékařem) vedeny, jsou nepřesné, chybné nebo nepravdivé. Vznese-li subjekt údajů,
v našem případě pacient, takovou námitku,
musí se tím správce osobních údajů zabývat
a vyřešit ji, ať již tak, že uvede nepřesné nebo
nepravdivé osobní údaje do správného stavu
na základě vznesené námitky, nebo námitku
odmítne a odmítnutí odůvodní. Subjekt údajů,
v našem případě pacient, se v tomto případě
může obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů, pokud jeho žádosti o odstranění nepřesností nebo nepravdivých údajů ve zdravotnické
dokumentaci nebude vyhověno. Subjekt údajů,
v našem případě pacient, by měl být rovněž
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těchto osob o povinnosti chránit osobní údaje
pacientů, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se tyto osoby dozvěděly
v souvislosti s osobními údaji o pacientech,
nakládat s jakýmikoli údaji o zdravotním stavu
pacientů jako s chráněnými osobními údaji
podléhajícími povinné mlčenlivosti a povinnosti chránit jak písemnou, tak elektronickou
dokumentaci pacientů. Rovněž vzor tohoto
dokumentu o poučení zaměstnanců poskytovatele, případně dalších spolupracujících osob,
které se mohou dostat do kontaktu s osobními
údaji pacientů, naleznete na webových stránkách České lékařské komory www.lkcr.cz .
V této souvislosti je třeba pamatovat
i na řádné zabezpečení jak papírové, tak
elektronicky vedené zdravotnické dokumentace o pacientech, která by měla být zabezpečena proti vniknutí neoprávněných
osob. Není stanoveno, jakým způsobem, zda
skříň, kde je uložena zdravotnická dokumentace, musí být uzamčena, nebo zda musí být
uzamčena ordinace či prostory zdravotnického
zařízení, ani není stanoveno, jaké má být technické zabezpečení ordinace či zdravotnického
zařízení. Je to na rozhodnutí správce, tedy provozovatele ordinace poskytovatele zdravotnic-

KONFERENCE O GDPR

kých služeb, avšak mělo by být přiměřené tak,
aby bránilo tomu, aby se kdokoli nepovolaný
dostal ke zdravotnické dokumentaci nebo k jiným osobním údajům vedeným o pacientech.
Nelze zapomenout ani na osobní údaje
o zaměstnancích poskytovatele zdravotní služby a jejich ochranu. Zaměstnanec
zdravotnického zařízení by měl být rovněž
informován o tom, jaké osobní údaje o něm
vede jeho zaměstnavatel a z jakého důvodu. Je
pochopitelné, že osobními údaji o zaměstnanci bude pracovní smlouva, případně mzdový
výměr a veškerá poučení jak o ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti, tak i údaje
o proškolení z bezpečnostních, protipožárních
a dalších předpisů. Součástí těchto osobních
údajů o zaměstnanci mohou být i údaje o jeho
kvalifikaci a fotokopie příslušných dokumentů
osvědčujících tuto kvalifikaci zaměstnance. Zaměstnavatel by však rozhodně neměl vést žádné osobní údaje o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání
či filozofickém přesvědčení nebo o členství
v odborech a zpracování genetických údajů
či biometrických údajů za účelem jedinečné
identifikace fyzické osoby a údajů o sexuálním
životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby,

Vzorové dokumenty stahujte z adresy:
https://www.lkcr.cz/gdpr-448.html

což výslovně zakazuje článek 9 nařízení EU
o ochraně osobních údajů. Údaje o zdravotním
stavu zaměstnance mohou být vedeny pouze v rozsahu, který stanoví příslušný právní
předpis – tedy posudek lékaře poskytujícího
pracovnělékařské služby o způsobilosti, omezené způsobilosti či nezpůsobilosti zaměstnance
vykonávat příslušné zaměstnání.
Lze doporučit, aby každý poskytovatel
zdravotní služby do 25. května 2018 zavedl písemnou složku (šanon) nadepsanou
jako „Implementace nařízení EU o ochraně
osobních údajů u poskytovatele zdravotní
služby“, ve které shromáždí dokumenty,
jejichž vzory najde na webových stránkách
České lékařské komory.
JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK
Mgr. Daniel Valášek, právník-specialista, právní kancelář ČLK
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nulová provize
objednávka online
placení v restauracích,
Lidlu a Kauflandu
objednávky stravenek
podle potřeby

Jste jeden krok od stravenek bez provizí.

Volejte na 729 972 888
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ZAHRANIČÍ

Venezuelské zdravotnictví kolabuje
Když se v roce 1998 stal venezuelským prezidentem Hugo Chávez, slíbil, že právo na zdravotní péči
garantuje každému občanu, což o rok později také vtělil do změn ústavy. První reformní kroky přišly
rychle a přinesly slibné výsledky. Podle informací Světové banky vzrostla v letech 1998 a 2013 střední
délka života při narození u obou pohlaví ze 71,8 roku na 74,1 roku a dětská úmrtnost klesla z 26,7 na 14,6
úmrtí na 1000 narozených dětí. Chybné politické kroky a korupční prostředí ale uvedly systém na pokraj
kolapsu. Více už v následujícím článku The Lancet, který přinášíme ve volném překladu.
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této analýzy zjistili, že většina nemocničních laboratoří a úseků, které mají na starosti
stravování, nefunguje buď vůbec, nebo velmi
omezeně. V nemocnicích panuje nedostatek
základního vybavení a léků. Až 14 % jednotek intenzivní péče se dostalo mimo provoz
a 79 % zdravotnických zařízení nemá žádné
dodávky vody.
Venezuelská vláda dopustila rozpad zdravotnictví, což má fatální dopad na život běžných obyvatel této jihoamerické země. Důsledky samotné krize navíc je velmi obtížné
odhadnout, protože chybí informace o indikátorech kvality zdravotní péče. Výše citovaná
studie nicméně poukázala na výrazný pokles
výkonnosti celého systému, nemluvě o jeho
snížené schopnosti plnit základní funkce.
Ve Venezuele nastala humanitární krize, na což upozornila v loňském roce také
opozice. Mezinárodní společenství proto
nabídlo pomocnou ruku, kterou ale vláda
páté nejlidnatější země jižní Ameriky odmítla
s tím, že hluboké problémy ve zdravotnictví
neexistují. Je na čase zakročit a ukončit stav,
kdy venezuelští představitelé exekutivy zneužívají moc, uzavírá The Lancet a dodává, že
je nutné pomoci obyčejným lidem, pro které
tato situace přestává být nadále únosná.
Mgr. Lukáš Pfauser, poradce ČLK pro otázky EU

Foto: Shutterstock.com

Chávezův hmatatelný úspěch získal
uznání na mezinárodní úrovni, protože Venezuela splnila většinu z cílů do roku 2010
stanovených OSN pro nové milénium (tzv.
Millennium Development Goals). Za těmito
pozitivy ale stály vysoké ceny ropy, jejímž prostřednictvím vláda financovala veřejné zdravotnictví i import potravin. V roce 2003 byla
mezi Venezuelou a Kubou uzavřena smlouva,
díky níž Kuba výměnou za výhodnou cenu
ropy poskytovala Venezuele zdarma lékařské
pomůcky a vzdělávala lékaře.
V roce 2008 začala cena nerostné suroviny klesat. Chávezovy razantní politické
kroky navíc odradily zahraniční investory
a nastavený trend se začal vyvíjet opačným
směrem. I když země disponuje největšími
zásobami „černého zlata“ na světě, nemohla
zabránit ekonomickému kolapsu. Na vině byl
pokles poptávky po ropě, nepřiměřené finanční výdaje vlády, sankce ze strany Spojených
států a regulace cen. Všechny tyto faktory se
podepsaly na zvýšení inflace a poklesu HDP,
což mělo logický dopad na sféru zdravotnictví.
Situaci nepřidala ani regulace měnových kurzů, která měla za následek nedostatek valut
nutných mimo jiné pro nákup zdravotního
vybavení a léků.
Oficiální data vlády o zdravotnictví není
podle časopisu The Lancet jednoduché získat. Poslední oficiální zpráva venezuelského
ministerstva financí vyšla v roce 2016. Navíc

se v čele resortu střídají politikové doslova
jako na běžícím pásu – za posledních 20 let
jich v úřadu sedělo 17, včetně současného
prezidenta Nicoláse Madura.
Zpráva z roku 2016, kterou v srpnu loňského roku zveřejnil časopis The Lancet,
upozornila na neúnosnou situaci v oblasti
venezuelského zdravotnictví. Došlo k 65%
nárůstu mateřské úmrtnosti a k 30% nárůstu
dětské mortality (v roce 2016 zemřelo 11 466
dětí). Dále vyšlo najevo, že Venezuela sice dokázala vymýtit malárii, ale na druhou stranu
se objevilo několik epidemií jiných chorob,
které už země v minulosti dostala pod kontrolu (např. záškrt).
Výsledky v oblasti zdravotnictví se v minulých letech rapidně zhoršovaly. Venezuelská vláda citelně snížila podíl veřejných
výdajů na zdravotnictví (z 9,1 % v roce 2010
na 5,8 % v roce 2014). Nastal nedostatek
lékařského materiálu a léčiv, na které bylo
uvaleno embargo a které byly zablokovány
v přístavech. Vyšly najevo případy korupce,
které zdržovaly distribuci zdravotnického
materiálu, a to včetně důležitých preparátů
pro diabetiky a občany s kardiovaskulárními
chorobami, což jsou podle Světové lékařské
organizace (WHO) nejčastější příčiny úmrtí
ve Venezuele.
The Lancet referuje o případech, kdy pacienti do nemocnice
nosí vlastní chirurgické nástroje,
léky a stravu. V privátní sféře se pak
platí v dolarech, což představuje pro
většinu běžných obyvatel země překážku pro přístup ke zdravotní péči.
Nedávno vydaná národní studie o venezuelském zdravotnictví,
kterou představily opoziční strany,
národní shromáždění a nezisková
organizace Médicos por la Salud,
ukázala, že krize v oblasti zdravotnictví je horší, než kdokoliv předpokládal. Autoři dokumentu mapovali
situaci (průzkum proběhl od 1. do
10. března 2018) 104 veřejných a 33
soukromých nemocnic. Na základě
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KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem v léčbě
dyslipidemií a snižování kardiovaskulárního rizika
Dyslipidemie je významným klinickým problémem zejména ve vztahu k prognóze nemocného. Správně
nastavená hypolipidemická léčba může významně ovlivnit morbiditu i mortalitu. U nemocných, kteří
dostatečně nereagují na monoterapii dostupnými hypolipidemiky (nejčastěji statiny), jsou nově využívány
jejich fixní kombinace.

Účinky kombinace rosuvastatinu s ezetimibem byly prověřeny už před patnácti
lety. Výsledky ukázaly, že jak ezetimib, tak
rosuvastatin účinně snižují hladinu celkového
i LDL-cholesterolu. Každá z látek zasahuje
metabolismus cholesterolu v odlišném místě
a oba účinky se vzájemně doplňují. Závěr
studie konstatoval, že duální terapie rosuvastatinem a ezetimibem přináší větší pokles
LDL-C než standardní dávka rosuvastatinu,
je bezpečná a dobře tolerována.

Na letošním výročním sjezdu ČKS představila své produkty také společnost Egis.

Studie GRAVITY

Prospektivní, randomizovaná, multicentrická studie zkoumala 833 pacientů
s hypercholesterolemií a ICHS, s vysokým
rizikem SCORE > 20 % a se vstupní hladinou
LDL-C > 3,4 mmol/l. Probíhala ve čtyřech
ramenech: rosuvastatin 10 mg, rosuvastatin
20 mg, simvastatin 20 mg a simvastatin 40
mg. Délka sledování byla 6 týdnů.
Posléze byl ke každé skupině přidán ezetimib 10 mg v těchto
kombinacích: rosuvastatin
Snížení LDL-cholesterolu po 14 dnech léčby
10 mg + ezetimib 10 mg, rosuvastatin 20 mg + ezetimib
10 mg, simvastatin 20 mg +
ezetimib 10 mg a simvastatin
40 mg + ezetimib 10 mg. Pacienti byli sledováni dalších
6 týdnů. Primárním cílem
byla změna LDL-C za celých
12 týdnů terapie. Výsledky
studie ukázaly, že duální léčba rosuvastatin + ezetimib je
účinnější na úpravu dyslipidemie než simvastatin + ezetimib
u pacientů s vysoce rizikovým
SCORE.
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Regrese ateromových plátů

Prospektivní randomizovaná japonská
studie sledovala účinek kombinace rosuvastatin + ezetimib na regresi aterosklerózy u pacientů s ICHS. Zahrnovala pacienty s ICHS vyžadující perkutánní koronární intervenci (PCI).
V prvním rameni byl podáván rosuvastatin
5 mg + ezetimib 10 mg, v druhém rosuvastatin
5 mg. Léčba byla nasazena do 72 hodin po PCI.
Primárním cílem bylo zmenšení objemu ateromů. Kontrolní intravaskulární ultrazvuk (IVUS)
a koronární angiografie (CAG) byly provedeny
po šesti měsících. Závěr studie konstatoval, že
intenzivní terapie ezetimibem přidaným ke standardní dávce rosuvastatinu přináší větší ústup
koronární aterosklerózy než standardní dávka
rosuvastatinu.

Závěr

Výsledky studií ukazují, že fixní kombinace
rosuvastatinu s ezetimibem příznivě ovlivňuje
léčbu dyslipidemií. Pacienti dosahují lepších
cílových hodnot LDL-cholesterolu a mají lepší
adherenci k hypolipidemické léčbě. Kombinace
ezetimibu s rosuvastatinem zmenšuje objem již
vzniklého ateromového plátu významněji než
léčba samotným statinem.
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Kombinace rosuvastatinu s ezetimibem

Foto: Jana Schrammová

Takovou kombinaci představuje rosuvastatin s ezetimibem. Jsou to látky s dostatečně
prověřeným terapeutickým účinkem v monoterapii i ve vzájemné kombinaci. Hypocholesterolemizující účinek obou látek se vzájemně
doplňuje. Obě látky se po perorálním podání
rychle vstřebávají z trávicího traktu.
Přípravek obsahující fixní kombinaci rosuvastatinu s ezetimibem (Delipid Plus) je
indikován jako přídatný prostředek k dietě při
léčbě primární hypercholesterolemie (kromě
heterozygotní familiární hypercholesterolemie) jako substituční léčba u dospělých pacientů náležitě léčených jednotlivými účinnými
látkami podávanými souběžně ve stejných
dávkách jako ve fixní dávkové kombinaci, ale
ve formě samostatných přípravků.

NEKROLOG

Zemřela Rytířka
Jaroslava Vladyková
Vedení České lékařské komory přijalo smutnou zprávu, že 3. 4. 2018 ve věku 94 let zemřela Rytířka
českého lékařského stavu paní dr. Jaroslava Vladyková, DrSc.
Komorový internetový magazín Naše
zdravotnictví ihned zveřejnil vzpomínkový
článek z pera šéfredaktora Davida Garkische. Paní doktorka byla pasována Rytířkou
v roce 2014, kdy proslovila velmi půvabnou,
moudrou a vtipnou akceptační řeč. Výňatek si
dovolujeme znovu zveřejnit (celý text jejího
projevu a laudatia prezidenta ČLK dr. Kubka
naleznete v Tempus medicorum 4/2014).

Zemřela Rytířka lékařského stavu
Jaroslava Vladyková, oční lékařka

Ve věku 94 let zemřela 3. dubna Rytířka
lékařského stavu Jaroslava Vladyková. Byla
významnou oční lékařkou, která léčila a navracela zrak tisícovkám pacientů. Věnovala
se neurooftalmologii, i v penzi publikovala
odborné práce a vyučovala studenty.
Místem, se kterým Jaroslava Vladyková
spojila svůj život, se stala Ústřední vojenská
nemocnice (ÚVN) v pražských Střešovicích.
Na tamní oční klinice působila přes padesát
let a spolupracovala s nemocnicí i po odchodu
do penze.
Vedle medicíny měla Jaroslava Vladyková ještě jednu vášeň – cizí jazyky. Postupně složila státní zkoušky z latiny, němčiny,
francouzštiny a angličtiny. Znalost cizích
řečí vhodně spojila se svým pedagogickým
talentem při výuce možná generací zahraničních studentů.

v harmonických rodinných vztazích, které
jsou základem našeho dlouhého aktivního
života,“ prozradila Jaroslava Vladyková při
svém slavnostním pasování mezi Rytíře lékařského stavu za rok 2014.

Moudrost, skromnost,
nezištnost a pracovitost...

Trnitá cesta ke vzdělání:
Nacisté zavřeli vysoké školy

Jaroslava Vladyková pocházela z úřednické rodiny. Narodila se v Praze prvního
prosincového dne roku 1923. Její kariéru
a cestu za lékařstvím zkomplikovala už v mládí nacistická okupace. Na dívčím gymnáziu
Elišky Krásnohorské maturovala totiž v roce
1943, kdy byly vysoké školy zavřené.
Čerstvá maturantka se proto rozhodla
pro Školu zdravotní a sociální péče. Na 1.
lékařskou fakultu Univerzity Karlovy mohla
nastoupit až po konci války v roce 1945. Tam
poznala i svého budoucího manžela.
„Se svým mužem od studentských let
zvládáme všechno dobré i zlé za vzájemné
pomoci, účasti i úcty. Spolu jsme studovali,
promovali, spolu zvládli i nelehké existenční
začátky naší generace v poválečných letech.
Bylo nám dopřáno dožít se už třetí generace

Systém umístěnek poslal čerstvou lékařku do Pardubic na oční oddělení tamní
nemocnice, které vedl vynikající odborník
a pedagog primář Svoboda. Kromě všeobecné oftalmologie pracovala jako konziliář na
dětských klinikách, čímž získala velké zkušenosti v pediatrické oftalmologii.
V roce 1953 na základě úspěšně absolvovaného konkurzu pak byla přijata na
pražskou II. oční kliniku prof. Kurze. Vedle
zkušeností v obecné oftalmologii zde získala
rovněž základy neurooftalmologie, kterou
později mohla rozvinout v ÚVN, kde pracovala od roku 1961 po celý život.
Těmito slovy a pasováním do rytířského
lékařského stavu jí vyjádřil před třemi lety poklonu a dík prezident České lékařské komory
Milan Kubek: „Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními
zásadami zdobí rytíře. Jsem hluboce přesvědčen, že titul Rytířka lékařského stavu náleží
MUDr. Jaroslavě Vladykové, DrSc., právem.“
David Garkisch, Nasezdravotnictvi.cz

Z projevu Rytířky MUDr. Jaroslavy Vladykové
„Je mi ctí, že jsem v současné době členkou pracovního kolektivu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské
nemocnice, dvou prestižních institucí.
Do dnešního dne jsem ve vojenském
prostředí pracovala jako civilní zaměstnanec. Ode dneška jako rytířka, sice rytířka bez brnění a meče, zato jako Rytířka
českého lékařského stavu. Obojího, jak
svého rytířství, tak své profese si velice
vážím.
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Rytířská filozofie, která má naplňovat
kladné lidské vlastnosti, je mi blízká. A současně ji mohu považovat i za jisté rodové
povýšení. Rytíři patřili do ranku vladyků.
A já jako žena Vladyky mám nyní možnost
se posunout i do stavu rytířského.
Závěrem bych chtěla přidat jen poděkování. Všem, kteří mně v životě pomáhali
a pomáhají, kteří mě učili a učí, a dnes hlavně těm, kteří mají zásluhu na mém rytířství,
skládám svůj kompliment a vděčný dík.“

Dovolím si parafrázovat poslední odstavec ze slov dr. Vladykové:
Závěrem bychom chtěli přidat jen poděkování. Za všechny spolupracovníky, s nimiž
jste po ty dlouhé roky pracovala, za všechny
studenty a lékaře, které jste učila a kterým jste
byla vzorem, za všechny pacienty, kterým jste
pomohla. Za Vaši odbornost a rytířskost. Za
to vše Vám, milá Rytířko, skládáme svůj kompliment a věčný dík. Odpočívejte v pokoji…
Michal Sojka
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Svobodná volba poskytovatele
zdravotní služby a její limity
Opakovaně jsme již v minulosti upozornili na případy, kdy zejména některé zdravotní
sestry v ambulantních zdravotnických zařízeních specialistů nebo i v nemocnicích vyžadují od pacientů před rozhodnutím o přijetí
či nepřijetí do péče doporučení registrujícího
všeobecného praktického lékaře. Pacient má
právo na poskytnutí potřebných zdravotních
služeb a nemá ani povinnost mít registrujícího všeobecného praktického lékaře. Dokonce (čemuž se sám podivuji) nemusí mít ani
nezletilý pacient registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost – pediatra. Pacient
se tedy může přímo obrátit na ambulantního
specialistu, ale i na specialistu v nemocnici, a žádat o poskytnutí zdravotních služeb,
pokud jeho zdravotní stav odpovídá tomu,
aby mu takové služby byly poskytnuty. Je-li
bezdůvodně odmítnut, dopouští se poskytovatel zdravotních služeb přestupku podle
§ 117 odstavce 3 písmene a) zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách, a za to mu hrozí pokuta do 300 000 Kč. Kromě toho hrozí
i trestní stíhání, pokud by v příčinné souvislosti s odmítnutím přijetí do péče došlo k úmrtí
pacienta nebo k újmě na jeho zdraví a v této
souvislosti pochopitelně i náhrada škody a nemajetkové újmy. Je také zcela v rozporu se
zákonem odkazovat pacienta na jeho spádové
zařízení, které žádný právní předpis neurčuje,
když pacient má právo svobodné volby poskytovatele zdravotní služby i zdravotnického
zařízení, bez ohledu na své bydliště. K přijetí
do péče specialisty nepotřebuje doporučení
praktického lékaře, stejně tak jej nepotřebuje
k přijetí do péče v ústavním zdravotnickém
zařízení.
Pouze zákon taxativně stanoví, ve kterých
případech lze odmítnout přijetí pacienta do
péče, a to především z kapacitních důvodů,
přičemž nelze odmítnout – ani z kapacitních
důvodů – přijetí pacienta, kterému je třeba
poskytnout neodkladné zdravotní služby.
Zejména zdravotní sestry, které mají ten-
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denci odmítat přijetí pacienta, protože
„k nám podle spádu nepatří“ nebo protože
„nemá doporučení svého praktika“, by
bylo třeba důrazně poučit o tom, že tímto
jednáním je porušen zákon a poskytovateli hrozí pokuta i žaloba.
Na druhé straně je třeba poukázat
na některé limity při svobodné volbě poskytovatele zdravotní služby pacientem.
Především právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotní služby a zdravotnického
zařízení není současně právem na volbu lékaře-zaměstnance příslušného zdravotnického
zařízení, který bude mým ošetřujícím lékařem nebo který mi provede příslušný zákrok.
Pacient si může zvolit poskytovatele a zdravotnické zařízení bez ohledu na jakoukoli
„spádovost“, ale pouze takové, které je způsobilé poskytnout příslušné zdravotní služby,
a je již věcí zdravotnického zařízení, kteří
jeho zaměstnanci budou ošetřujícími lékaři
příslušného pacienta, případně který lékař
bude vykonávat konkrétní lékařský zákrok,
například operaci. Přání pacienta, aby o něho
pečoval nebo zákrok prováděl konkrétní zaměstnanec, může sice poskytovatel zdravotní
služby vyhovět, není to však jeho povinností.
Pokud v některých zdravotnických zařízeních
považují možnost volby lékaře-zaměstnance,
který provede příslušný zdravotní výkon či
zákrok, za dohodnutou službu za předem
dohodnutou úhradu, je to, podle mého právního názoru, zcela legální a zákonné, stejně
jako nabídka jednolůžkového nadstandardně
vybaveného pokoje, je-li k dispozici. Nemělo
by to však být na úkor péče o jiné pacienty,
stejně jako nadstandardní pokoj by neměl
být na úkor kapacity zdravotnického zařízení.
Pacient si však nemůže vynucovat pobyt
ve zdravotnickém zařízení nebo na klinice
či oddělení, kde další odborná péče o něho
není indikována a příslušné zdravotní služby mu lze poskytnout v jiném než ve vysoce
specializovaném zdravotnickém zařízení.

Opakovaně se totiž stává, že pacient či jeho
příbuzní apelují na právo svobodné volby
zdravotnického zařízení a vynucují si pobyt
pacienta na akutním lůžku, případně na klinice za situace, kdy doléčení lze již provést
v běžné nemocnici, která nemá statut vysoce
specializované péče, a je třeba, aby pacient
uvolnil akutní lůžko pro jiné potřebné pacienty. Stejně tak si nemůže pacient vynucovat
setrvání na akutním lůžku nemocničního
oddělení za situace, kdy již péče na akutním
lůžku není pro něho indikována a lze mu poskytnout všechny potřebné zdravotní služby
na oddělení nebo lůžku následné péče.
Pokud si někdo vynucuje pobyt v konkrétním zdravotnickém zařízení za situace, kdy již například vysoce specializovaná
odborná péče není indikována a lze poskytnout následnou péči v jiném, k tomu
vhodném zdravotnickém zařízení, je třeba poukázat na ustanovení § 28 odstavce 3
písmene b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, podle kterého
pacient má při poskytování zdravotních služeb právo zvolit si poskytovatele oprávněného
k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta.
Pokud tedy jde o zdravotní služby, které již
neodpovídají zdravotním potřebám pacienta,
protože postačí péče v jiném zdravotnickém
zařízení než například ve vysoce specializovaném centru, nelze pacientovi vnutit nějakou
„spádovou nemocnici podle jeho bydliště“, má
právo zvolit si zdravotnické zařízení odpovídající jeho zdravotnímu stavu podle vlastní
úvahy, pokud jsou zde z kapacitních důvodů
schopni realizovat jeho přijetí, ale nemůže
si vynucovat volbu zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči, která
neodpovídá jeho zdravotním potřebám.
V této souvislosti jsme často dotazováni
na jinou záležitost, rovněž související se svobodnou volbou poskytovatele, a to na situaci,
kdy pacientovi již není třeba poskytovat
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Pacient není povinen mít pro přijetí do specializované péče doporučení praktického lékaře. Má svobodnou
volbu poskytovatele bez ohledu na to, kde bydlí. Nemůže si však vynucovat péči ve vysoce specializovaném
centru, není-li indikována, ani péči na akutním lůžku, je-li třeba poskytovat pouze péči následnou.
Zdravotnická zařízení by neměla nahrazovat sociální ústavy.

PRÁVNÍ PORADNA

žádné zdravotní služby, ale je ve stavu,
kdy se neobejde bez cizí pomoci. Otázka
zdravotníků pak často zní: „Je povinností
rodiny a blízkých osob převzít takového pacienta, který je třeba otcem nebo matkou
příslušné osoby, do domácí péče a postarat
se o něj nebo zajistit péči o něho ve vhodném sociálním zařízení a lze tohoto pacienta
příbuzným předat s tím, že další je již jejich
povinností?“ Odpověď, bohužel, zní negativně – není právní povinností příbuzných
přijmout svého blízkého, který je propouštěn
z nemocnice do své domácnosti, a zajistit péči
o něho, pokud není schopen sám se o sebe
postarat. Může jít leda o povinnost morální, nikoli však o povinnost právní. Převzetí
pacienta rodinou do rodinné domácnosti
si tedy nelze vynutit. Pak se často nabízí
otázka: „Kam s ním?“
Podle zákona má-li být propuštěn pacient, kterému již není třeba poskytovat žádné
zdravotní služby, ale není schopen obejít se
bez pomoci další osoby ze zdravotnického
zařízení, je povinností poskytovatele zdravotních služeb předem oznámit tuto skutečnost
příslušnému orgánu sociálního zabezpečení
pověřeného obecního úřadu v místě trvalého

bydliště pacienta. Z tohoto ustanovení plyne
současně povinnost příslušného orgánu sociálního zabezpečení zajistit přijetí pacienta
do příslušného ústavu sociálních služeb, kde
mu budou poskytovány služby sociální, nikoli
již zdravotní povahy.
Jsem si samozřejmě vědom, že to není tak
snadné, a z praxe znám řadu problémů s tím
spojených. Jednak těžko propustit takového
pacienta, pokud příslušný obecný úřad tvrdí,
že se mu nepodařilo zajistit žádné vhodné
sociální zařízení, jednak, je-li pacient přijat
do vhodného sociálního zařízení, stává se, že
velmi rychle je znovu převážen do nemocnice
s tím, že se jeho zdravotní stav zhoršil a v příslušném sociálním zařízení nelze poskytovat
zdravotní služby. Často se také stává, že příbuzní sice nejsou ochotni převzít pacienta do
své rodinné domácnosti a postarat se o něho,
ale současně odmítají jeho umístění v sociálním zařízení, které je vzdáleno od jeho a jejich
bydliště a komplikovalo by jim dojíždění na
návštěvy. Někdy se rovněž stává, že pacient,
který evidentně není schopen se o sebe sám
postarat, ale je svéprávný a v daném případě způsobilý k platnému právnímu jednání,
si vynucuje propuštění do svého bytu, kde

žije sám, ač v něm nebude schopen se o sebe
postarat. Pokud poskytovatel zdravotních
služeb dospěje k závěru, že pacient je plně
orientovaný a způsobilý k platnému právnímu
jednání, je třeba ho upozornit, že jeho zdravotní stav neodpovídá tomu, aby sám byl v bytě
a postaral se o sebe, a jaká nebezpečí mu v této
souvislosti hrozí, a bude-li pacient přesto na
propuštění trvat, nechat si podepsat prohlášení o odmítnutí dalších zdravotních i sociálních
služeb (revers). Držet pacienta proti jeho vůli
ve zdravotnickém zařízení, protože se o sebe
nedokáže sám postarat, lze pouze za situace,
kdy není způsobilý k platnému právnímu jednání (přitom samozřejmě může být svéprávný)
a jeho propuštěním by byl vážně ohrožen jeho
život nebo zdraví, přičemž tuto skutečnost je
nutno do 24 hodin oznámit soudu v místě sídla
zdravotnického zařízení. Je-li však svéprávný, plně orientovaný pacient způsobilý
k platnému projevu vůle a rozhodne se
vrátit do svého bydliště, byť není schopen
sám se o sebe postarat, nelze jej proti jeho
vůli držet ani ve zdravotnickém, ani v sociálním zařízení.
JUDr. Jan Mach, advokát,
ředitel právní kanceláře ČLK

Radost z jízdy

LÉKAŘI, KDY, KDYŽ NE TEĎ?
LIMITOVANÁ NABÍDKA BMW X5 KOMFORT.
TEĎ JEN ZA 1 259 900 Kč BEZ DPH*

Paket KOMFORT obsahuje navigační systém Professional, adaptivní LED světlomety, komfortní přístupový systém
a další výbavu pro vaše pohodlí i bezpečí. Zhodnoťte osobně, rezervujte si termín schůzky na info@renocar.cz.
Více o limitovaných edicích na www.renocar.cz/lekari.
BMW RENOCAR Praha-Čestlice I Brno-Slatina

* BMW X5 xDrive25d KOMFORT se zvýhodněním 521 041 Kč. Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km 5,6. Emise CO2 v g/km 146.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Nabídka je omezená.
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Odpovědnost za lékaře cizince
bez aprobační zkoušky
Na březnové poradě předsedů okresních sdružení lékařů České lékařské komory, které se zúčastnil též
ministr zdravotnictví, byla vedena vážná debata o otázce působení lékařů z nečlenských států Evropské
unie, kteří nemají aprobační zkoušku a pracují v českých zdravotnických zařízeních na základě povolení
Ministerstva zdravotnictví ČR podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, z hlediska bezpečnosti
pacientů a způsobilosti lékařů cizinců poskytovat lékařské zdravotní služby. Mnozí předsedové OS ČLK
sdělovali panu ministrovi nepříznivé poznatky z působení těchto lékařů, kteří nezískali specializovanou ani
odbornou způsobilost v žádném z členských států Evropské unie a jejich způsobilost vykonávat lékařské
povolání nebyla ověřena ani aprobační zkouškou podle § 34 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění.
tohoto článku není polemika s rozhodováním Ministerstva zdravotnictví ČR podle
§ 36 zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
(udělení výjimky pro cizince z nečlenských
států EU, kteří nemají aprobační zkoušku),
ale spíše varování pro vedoucí pracovníky
v českých zdravotnických zařízeních, aby si
byli vědomi své odpovědnosti v souvislosti
se zaměstnáváním nebo umožněním jakéhokoliv působení těchto osob bez aprobační
zkoušky při výkonu lékařské činnosti.

Současná právní úprava

Ukázalo se, že ani ministr nemůže garantovat, že doklady předložené o absolvování
lékařského studia těmito osobami jsou platné
a nemůže jít o falzifikáty a že jde skutečně
o vystudované lékaře. Na druhé straně ministr zdravotnictví sdělil, že mnozí ředitelé
nemocnic, s nimiž hovořil, jsou s těmito lékaři, kteří nemají dosud aprobační zkoušku
a pracují zde na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví ČR podle § 36 zákona
č. 95/2004 Sb., velmi spokojeni, neboť jejich
působení v nemocnicích řeší často nedostatek
českých lékařů a personální krizi nemocnice.
Ministr uznal, že by patrně bylo potřebné
provést alespoň nějaké vstupní ověření způsobilosti těchto lékařů bez aprobační zkoušky
z nečlenských států Evropské unie z odborných lékařských znalostí dříve, než jim bude
umožněno vykonávat jakoukoli lékařskou
činnost na území ČR, což je však úvaha do
budoucna a dosud tomu tak není. Účelem
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Podle § 34 zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění uchazeči o vykonání aprobační
zkoušky musí doložit osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – tzv.
nostrifikaci.
Podle téhož ustanovení lékaři, kteří nezískali odbornou kvalifikaci v jiném členském
státě EU, jsou způsobilí vykonávat zdravotnické povolání na území ČR na základě úspěšného složení aprobační zkoušky po prokázání
zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a po
ověření schopnosti odborně se vyjadřovat
v českém jazyce, přičemž schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu
nutném k výkonu zdravotnického povolání se ověřuje tak, že se aprobační zkouška
uskutečňuje v českém jazyce. Splněním této
podmínky získává zahraniční lékař odbornou,
nikoli specializovanou způsobilost ani základní kmen, a může tedy vykonávat činnosti,
které je oprávněn vykonávat český lékař po
absolvování lékařské fakulty před získáním
certifikátu o absolvování základního kmene.
Pokud jde o tyto lékaře, jejich postavení je
tedy analogické postavení absolventa české
lékařské fakulty bez ohledu na jejich věk a je-

jich kvalifikaci získanou v zahraničí a podle
toho nad nimi musí být vykonáván odborný
dozor (nikoli odborný dohled, neboť nejsou
absolventy základního kmene), stejně jako
nad českými absolventy lékařských fakult.
Nicméně působení těchto lékařů v českých
zdravotnických zařízeních, jsou-li dodrženy
shora uvedené podmínky, není pro vedoucí
pracovníky žádným právním rizikem. To však,
bohužel, nelze konstatovat v případě působení zahraničních lékařů v českých zdravotnických zařízeních podle § 36 zákona č. 95/2004
Sb. v platném znění, tedy na základě výjimky
vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Podle § 36 odstavce 1 zákona č. 95/2004
Sb. v platném znění, o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ČR může bez
uznání způsobilosti podle § 34 (absolvování
aprobační zkoušky) na základě žádosti a po
prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu
zdravotnického povolání lékaře na území ČR
pod přímým odborným vedením lékaře se
specializovanou způsobilostí pro činnosti,
které je možné vykonávat bez specializované
způsobilosti na dobu určitou, s vymezením
činností, jež lze na základě tohoto rozhodnutí
vykonávat osobám, které nezískaly odbornou
kvalifikaci v jiném členském státě EU, pokud je žadatel pozván do ČR akreditovaným
zařízením v příslušném oboru k provedení
jednorázového výkonu. To je situace, která
se v naprosté většině případů zahraničních
lékařů z nečlenských států Evropské unie
netýká.
Podle § 36 odstavce 2 téhož zákona MZ ČR
může bez uznání způsobilosti na základě
aprobační zkoušky vydat rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře na
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základě žádosti a po prokázání zdravotní
způsobilosti a bezúhonnosti za účelem
nabývání odborných nebo praktických
zkušeností na dobu určitou pod přímým
odborným vedením lékaře se specializovanou způsobilostí pro činnosti, které je možné
vykonávat bez specializované způsobilosti,
pokud je žadatel pozván do ČR právnickou
osobou vykonávající činnost školy zapsané do
rejstříku škol a školských zařízení, vysokou
školou, výzkumnou institucí nebo akreditovaným zdravotnickým zařízením, a to k výkonu
odborné praxe trvající déle než tři měsíce,
maximálně však jeden rok, nebo k výkonu
odborné praxe trvající maximálně tři měsíce.
Podle § 36 odstavce 5 téhož zákona lékař vykonávající přímé odborné vedení nad
lékařem, který pracuje v ČR bez aprobační
zkoušky na základě povolení MZ ČR, musí
být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je zdravotnické povolání lékaře nebo
odborná praxe vykonávána. Lékař vykonávající přímé odborné vedení může toto přímé
odborné vedení vykonávat nejvýše nad jedním zdravotnickým pracovníkem, kterému
bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu
zdravotnického povolání lékaře – cizince bez
aprobační zkoušky a nemůže být současně
školitelem. Lékaře oprávněného k výkonu
přímého odborného vedení v akreditovaném zařízení určí garant oboru. Lékař
vykonávající přímé odborné vedení musí
splňovat podmínku minimálně tříleté odborné praxe po získání specializované
způsobilosti.
V této souvislosti je třeba vysvětlit
znovu i pojem garant a školitel, protože
se tyto pojmy často nesprávně zaměňují
za pojem odborný zástupce nebo lékař
vykonávající odborný dozor nebo odborný dohled, ač jde o zcela jiné postavení,
definici a předpoklady.
Podle § 20 odstavce 2 zákona č. 95/2004
Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, akreditované zařízení, které poskytuje lůžkovou péči, jmenuje
pro každý akreditovaný oboru s výjimkou
oboru klinická farmacie garanta oboru, jímž
je lékař nebo zubní lékař vykonávající vedoucí funkci v příslušném akreditovaném
zařízení. Toto ustanovení přímo odkazuje na
zákon č. 220/1991 Sb., o ČLK, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,
který stanoví, že osvědčení k výkonu funkce
vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení vydává ČLK. Garant oboru
musí mít minimálně pětiletou odbornou
praxi po získání specializované způsobi-
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losti nebo minimálně dvouletou odbornou
praxi po získání zvláštní specializované
způsobilosti. Garant oboru akreditovaného
zařízení přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele. Školitelem
může být pouze lékař se specializovanou
způsobilostí a s minimálně tříletou odbornou praxí po získání specializované
způsobilosti v oboru, ve kterém provádí
činnost školitele, nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí a s minimálně
roční praxí po získání zvláštní specializované způsobilosti v oboru, v němž provádí
činnost školitele.
Podle § 20 odstavce 5 téhož zákona v akreditovaném zařízení, které je fakultní nemocnicí, může být školitelem pouze zdravotnický
pracovník, u něhož součet pracovní doby ve
fakultní nemocnici a univerzitě odpovídá
svým rozsahem alespoň stanovené týdenní
pracovní době a který soustavně vykonává
zdravotnické povolání.
Z těchto ustanovení zákona č. 95/2004
Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v platném znění,
tedy jasně vyplývá, že není splněna podmínka pro činnost lékaře cizince bez aprobační zkoušky, pokud by nad ním vykonával
pouze odborný dozor běžný atestovaný
lékař. Odborný dozor atestovaného lékaře
v daném případě nestačí! Zákon požaduje,
aby bylo vykonáváno přímé odborné vedení lékařem, který musí splňovat podmínku minimálně tříleté odborné praxe
po získání specializované způsobilosti
a kterého určí garant oboru v akreditovaném zdravotnickém zařízení – patrně
především přednosta kliniky nebo její
primář.
Představa manažerů některých nemocnic, že mohou lékaře z nečlenských
států EU, kteří nemají aprobační zkoušku
a pracují v ČR, k nabývání odborných
nebo praktických zkušeností podle § 36
zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění,
běžně postavit do služby a určit nad ním
odborný dozor běžného atestovaného lékaře, je tedy naprosto nesprávná a představuje jasné porušení zákona. V daném
případě totiž nestačí odborný dozor, ale je
třeba přímého odborného vedení, a toto nemůže vykonávat kterýkoli atestovaný lékař,
tedy lékař se specializovanou způsobilostí,
ale pouze lékař s minimálně tříletou praxí
po atestaci – tedy získání specializované způsobilosti a výslovně určený garantem oboru
akreditovaného zdravotnického zařízení. Při
nesplnění těchto podmínek je vlastně činnost

lékaře cizince z nečlenského státu EU, byť je
držitelem povolení MZ ČR dle § 36 zákona
č. 95/2004 Sb. v platném znění, nelegální
a nezákonná. Je otázkou, kdo ponese právní
odpovědnost v případě, kdy lékaři – cizinci
z nečlenského státu EU, kteří nesplňují podmínku aprobační zkoušky a pracují na základě
povolení MZ ČR dle § 36 uvedeného zákona, zejména za situace, kdy některý pacient
podá stížnost či žalobu, nebo zvláště pak za
situace, kdy pochybením lékaře – cizince bez
aprobační zkoušky z nečlenského státu EU
dojde k újmě na zdraví nebo k úmrtí pacienta.

Právní a trestní odpovědnost

Jaké otázky si asi bude klást orgán
činný v trestním řízení nebo jiný orgán
prošetřující odpovědnost za pochybení
lékaře – cizince bez aprobační zkoušky
z nečlenského státu EU:
1. Bylo tomuto lékaři vydáno povolení dle
§ 36 zákona č. 95/2004 Sb.?
2. Vykonával tento lékař činnosti pod přímým odborným vedením lékaře splňujícího
podmínky vykonávat toto přímé odborné
vedení?
3. Byl lékař vykonávající přímé odborné
vedení nad lékařem cizincem fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení a nezanedbal
přímé odborné vedení nad lékařem cizincem
získávajícím odborné či praktické zkušenosti?
4. Vykonával lékař přímé odborné vedení
pouze nad jedním lékařem cizincem z nečlenského státu EU bez aprobace?
5. Určil lékaře oprávněného k výkonu
přímého odborného vedení garant oboru?
6. Splňoval lékař vykonávající přímé
odborné vedení nad lékařem cizincem z nečlenského státu EU bez aprobační zkoušky
podmínku minimálně tříleté odborné praxe
po získání specializované způsobilosti (po
atestaci)?
Pokud nebylo některé z citovaných zákonných ustanovení, na jejichž dodržení
bude asi zaměřena pozornost vyšetřování,
dodrženo, šlo o jasné porušení zákona s plnou odpovědností. Koho? Především toho,
kdo byl povinen zabezpečit náležité přímé
odborné vedení nad lékařem cizincem bez
aprobační zkoušky z nečlenského státu EU
a toto přímé odborné vedení nezajistil nebo
ho zajistil odborně nepříslušným lékařem, jehož neurčil garant oboru. Kdo může být tímto
odpovědným vedoucím pracovníkem, který
své povinnosti v souvislosti s činností lékaře
cizince z nečlenského státu EU bez aprobační zkoušky zanedbal? Bude-li prokázáno,
že v příslušné nemocnici šlo o běžnou
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řízení za trestný čin usmrcení z nedbalosti
Je plným právem všech vedoucích
nebo ublížení na zdraví z nedbalosti. Bude-li zdravotnických pracovníků, přednostů
prokázáno, že šlo o trvalé, systémové, proti- klinik, primářů a dalších vedoucích lékařů,
zákonné zapojování do léčebného procesu jakož i odborných zástupců poskytovatelů
lékařů, kteří měli pracovat pod přímým zdravotních služeb, odmítnout působení léodborným vedením, nepracovali pod ním kařů cizinců z nečlenských států Evropské
a výsledkem bylo úmrtí nebo těžká újma na unie bez aprobační zkoušky, pokud nejsou
zdraví, lze si představit i právní kvalifikaci splněny všechny shora uvedené podmínjako trestný čin obecné ohrožení. Kromě ky, které stanoví zákon pro činnost těchto
právní odpovědnosti těchto fyzických osob bude osob ve zdravotnických zařízeních. Tyto
nepochybně aktuální i trestní odpovědnost případy lze rovněž oznámit České lékařské
právnické osoby – příslušného poskytovatele komoře, která může zahájit disciplinární řízdravotních služeb podle zákona o trestní od- zení s příslušným odborným zástupcem popovědnosti právnických osob. Vedle toho bude skytovatele zdravotních služeb, příslušnému
zcela legitimní občanskoprávní žaloba o ná- správnímu orgánu (krajskému úřadu, v Praze
hradu škody a nemajetkové újmy podaná ať Magistrátu hlavního města Prahy), případně
již pacientem, kterému byla způsobena újma zřizovateli nebo vlastníkovi příslušného zdrana zdraví, nebo pozůstalými v případě úmrtí votnického zařízení.
blízké osoby v souvislosti s pochybením lékaře
Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že ze
cizince bez aprobační zkoušky, nad kterým ne- strany poskytovatele zdravotní služby půjde
bylo vykonáváno řádně odborné vedení podle o jasné porušení pojistných podmínek,
zákona k tomu určeným a kvalifikovaným spe- které mají patrně všechny komerční pojišcializovaně způsobilým lékařem, s potřebnou ťovny, jež poskytují pojistné krytí profesní
odbornou praxí.
odpovědnosti – totiž výluka, kdy se neposkytJe tedy pravdou, že lékaři cizinci z ne- ne pojistné plnění, pokud zdravotní služba
členských států EU, kterým Ministerstvo byla poskytována osobou, která k tomu nebyla
zdravotnictví ČR bez aprobační zkoušky odborně způsobilá. Příslušná náhrada škody
povolilo činnost v českém zdravotnickém a nemajetkové újmy by tedy patrně šla na vrub
zařízení, mohou v očích managementu příslušného poskytovatele zdravotní služby.
nebo i vedoucích lékařů znamenat urči- Protože však příslušný vedoucí pracovník
tou „personální posilu“, avšak pokud při úmyslně umožnil (bude-li to prokázáno) pojejich činnosti, kterou nemá být poskyto- rušení zákona, bylo by patrně, podle okolností
vání lékařských zdravotních služeb, ale případu, možné vyžadovat od něho příspězískávání odborných a praktických zkuše- vek k náhradě škody nebo nemajetkové újmy
ností, budou porušena zákonná pravidla, nejen ve výši limitované čtyřapůlnásobkem
lze na to velmi těžce doplatit. Nemusí jít průměrného měsíčního výdělku, ale v plné
vždy o případy, kdy kvůli pochybení cizince bez výši. I tuto skutečnost je třeba vzít na vědomí
aprobační zkoušky došlo k úmrtí nebo k újmě při hodnocení, zda jsou skutečně dodrženy
na zdraví pacienta, ale může jít i o běžnou stíž- všechny zákonné podmínky při působení lénost nebo žalobu pacienta či jiných osob na kařů cizinců bez aprobační zkoušky v českém
příslušného poskytovatele, který umožňuje zdravotnickém zařízení.
k tomu nezpůsobilé osobě výkon zdravotnickéJUDr. Jan Mach, advokát,
ho povolání, což je minimálně důvod k udělení
ředitel právní kanceláře ČLK
pokuty až do výše 500
000 Kč příslušným
Slatinné lázně Třeboň s. r. o.
správním orgánem, ale
hledají do svých řad
kromě toho též důvod
k úspěšné žalobě na
ochranu osobnosti poPožadujeme:
n Specializovanou způsobilost v oboru RFM, nebo neurologie, nebo revmatologie.
dané pacientem nebo
n Základní znalost německého jazyka.
jeho blízkými proti poNabízíme:
skytovateli zdravotní
n Práci v lázeňském komplexu, v příjemné lokalitě zdravého životního prostředí.
n Mzdu dohodou dle kvalifikace a úvazku až do výše 82 000 Kč měsíčně.
služby, který umožnil
n Odměnu za pracovní pohotovost na telefonu (16.00–7.00).
poskytovat lékařskou
n Odměnu po odpracování kalendářního roku ve výši základní měsíční mzdy.
n Odměny dle výkonů a ujednání se zástupci zaměstnavatele.
péči osobě, jež k tomu
n Pro lékaře s bydlištěm mimo Třeboň ubytování, pro dojíždějící příspěvek na dopravu.
nebyla způsobilá, za
n 5 týdnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, zaměstnanecké výhody, mobilní telefon.
podmínek, kterými byl
Přijďte pracovat k nám. ☎ 384 750 842, ✉ personalista@laznetrebon.cz
jasně porušen zákon.
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praxi, tolerovanou vedením nemocnice,
bude právní i trestní odpovědnost aktuální
především vůči příslušnému statutárnímu
zástupci (řediteli, předsedovi představenstva
a. s., členům představenstva a. s., jednateli s.
r. o. apod.) a stejně tak pochopitelně i vůči
odbornému zástupci příslušného poskytovatele zdravotních služeb, který odpovídá
za řádné personální zajištění zdravotních
služeb a tuto povinnost zanedbal nebo dokonce úmyslně toleroval protiprávní stav.
Pokud ovšem příslušný statutární zástupce,
případně též odborný zástupce, prokáže, že dal
jasný pokyn příslušnému přednostovi kliniky
nebo primáři, aby zajistil činnost lékařů cizinců
bez aprobační zkoušky z nečlenských států EU
v souladu s příslušnými právními předpisy ČR
a příslušný přednosta nebo primář tuto
povinnost nesplnil a nechal ve službě tohoto cizince bez přímého odborného vedení
lékařem s kvalifikací určenou zákonem,
kterého určil garant oboru, pak by trestní
odpovědnost byla aktuální též pro tyto vedoucí lékaře. Zejména na tuto skutečnost
chci tímto příspěvkem důrazně upozornit.
Je třeba vzít v úvahu, že lékař cizinec
z nečlenského státu EU bez aprobační
zkoušky je v zásadě v postavení, které
odpovídá postavení studenta lékařské
fakulty, jenž získává odborné či praktické zkušenosti v nemocnici a pod přímým
vedením pověřeného lékaře se rovněž učí
provádět některé lékařské výkony. Na rozdíl od studenta, kterého může vést kterýkoli
zkušenější lékař a není stanoveno, jakou musí
mít kvalifikaci, přímé odborné vedení tohoto
lékaře cizince musí být garantováno způsobem,
jak popisuji shora, jinak jde o porušení zákona.
Snadno si lze představit situaci, kdy přímé
odborné vedení lékaře cizince zajištěno není,
tento lékař provádí některé činnosti sám a na
pracovišti není ani přítomen lékař určený garantem oboru, který splňuje předpoklady pro
přímé odborné vedení tohoto cizince. Cizinec
se přitom dopustí odborného pochybení, neboť
na něho přímo nikdo nedohlíží, které má za
následek závažnou újmu na zdraví nebo i úmrtí
pacienta. Bude se pochopitelně právem obhajovat tím, že on vlastně získával ve zdravotnickém
zařízení pouze odborné a praktické zkušenosti,
nikdo na něho přímo nedohlížel a nikdo ho přímo nevedl a ani mu nikdo přímo neradil, proto
nemůže odpovídat za případnou chybu, které se
dopustil. Lze si pak představit odpovědnost
statutárního zástupce příslušného poskytovatele zdravotních služeb, odborného
zástupce, přednosty, primáře nebo jiného
vedoucího pracovníka zdravotnického za-
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Výpis, nebo kopie zdravotnické
dokumentace pro nově
zvoleného lékaře?

Je aktuálně v platné legislativě uvedeno, jakou formou má být zajištěno předání
informací mezi lékaři, ať už mezi PLDD
a praktickým lékařem pro dospělé (VPL),
nebo mezi „starým a nově“ registrujícím
VPL? Zajímá mě, zda je správně nutné vytvořit výpis ze zdravotnické dokumentace
se všemi náležitostmi, jak je tomu třeba
u výpisu pro potřeby pracovnělékařských
služeb, anebo můžou být poskytnuty pouze
kopie z dokumentace vedené po dobu registrace pacienta. Jsem zvyklá tvořit výpisy
plus k výpisu doložit i kopie relevantních
zpráv, ale opakovaně se mi stává, že původní
registrující lékař mi pošle celou kartu, podobně se mi toto stalo u žádosti o předání informací od PLDD, který dokumentaci celou
okopíroval a bez výpisu poslal s tvrzením, že
má na výběr udělat výpis, nebo kopii. Ráda
bych věděla, jaké je platné znění předpisu
pro tyto účely.
Zákonem ani jiným právním předpisem
není výslovně stanoveno, zda je stávající lékař
povinen v daném případě předat kopii celé
zdravotnické dokumentace, nebo vyhotovit
výpis. Ustanovení § 45 odst. 2 písm. g) zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, uvádí toliko, že poskytovatel je povinen předat jiným poskytovatelům zdravotních
služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb
potřebné informace o zdravotním stavu pacienta
nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi.
Pod sousloví „potřebné informace“ tedy lze
zařadit jak kopii, tak výpis. Částečně lze proto
dát lékaři za pravdu, že má na výběr. Z našeho
pohledu bychom to však upřesnili tak, že volba
formy by se měla řídit jednak tím, aby tato forma

TEMPUS MEDICORUM

/ KVĚTEN 2018

předání informací co nejlépe plnila zamýšlený
účel (zajištění návaznosti péče), a jednak by měla
být také věcí oboustranné domluvy mezi lékaři,
co je pro oba výhodnější.
V žádném případě však nelze ve vámi
popsané situaci předávat nově zvolenému
lékaři originál zdravotnické dokumentace!
Před touto nezákonnou a zároveň i pro právní
ochranu lékaře nežádoucí praxí se snažíme všemožně varovat. Jednak tím předávající lékař
porušuje přílohu č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci, v platném znění,
podle které je u primární péče nutno archivovat
originál zdravotnické dokumentace nejméně
10 let od přeregistrování pacienta (u ambulantních specialistů je obecná lhůta nejméně 5 let,
v obou případech začíná běžet až od 1. ledna
následujícího roku), jednak se lékař takto neuváženě a nezodpovědně zbavuje svého nejcennějšího důkazního materiálu pro případné
budoucí forenzní účely. Nikdy totiž lékař nemůže vyloučit potenciální situaci, že se pacient až
po svém odchodu rozhodne podniknout vůči
lékaři právní kroky např. pro domnělé zanedbání
lékařské péče.

Výpis z dokumentace
pro poskytovatele
pracovnělékařských služeb

Obrátil se na mě poskytovatel pracovnělékařských služeb s žádostí o výpis ze
zdravotnické dokumentace mnou registrovaného pacienta. Jsem praktickým lékařem
pacienta, avšak jeho souhlas s takovým poskytnutím výpisu nemám. Proto bych se rád
zeptal, zda lze výpis z dokumentace zaslat,
anebo si mám vyžádat souhlas pacienta.
Poskytovateli pracovnělékařských služeb
výpis ze zdravotnické dokumentace poskytněte, jde o povinnost předat údaje k návaznosti
zdravotních služeb (§ 45 odst. 2 písm. g) zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění). Za návaznost zdravotních služeb je
samozřejmě potřeba považovat i poskytování
pracovnělékařských služeb. Souhlas pacienta
není nutné vyžadovat, i případné jeho negativní
stanovisko by nemělo na splnění vaší povinnosti
vliv. Nemusíte se obávat vaší povinné mlčenlivosti, zákon výslovně tento postup za porušení
mlčenlivosti nepovažuje (§ 51 odst. 2 písm. a)
stejného zákona).

Kopie pitevního protokolu

Moje pacientka prodělala úraz hlavy,
byla dvakrát ošetřena v nemocnici, poté

bohužel druhý den doma zemřela a byla
nařízena soudní pitva. Manžel zemřelé pacientky nás žádá o kopii pitevního protokolu
s tím, že mu bylo sděleno, že ho na oddělení
soudního lékařství mohu vyžádat pouze já,
jakožto registrující praktický lékař. Prosím
proto o vysvětlení, kdo a za jakých podmínek
si může o protokol požádat, a pokud je to
pouze ošetřující lékař, a nikoliv pozůstalý, za jakých podmínek a zda vůbec mu ho
můžu předat.
Podle § 65 odst. 1 písm. c) zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, mají nárok na pořízení kopií ze
zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta osoby blízké zemřelému pacientovi (tedy
mj. i manžel) za předpokladu, že ještě za svého
života pacient některé z těchto osob nahlížení
či kopírování dokumentace nezakázal, případně striktně nevymezil jen některé osoby, mezi
nimiž by právě manžel nefungoval. Předpokládejme, že toto se nestalo, jde spíše o výjimečné
situace, o kterých by musel existovat zřetelný
záznam ve zdravotnické dokumentaci zemřelého pacienta.
Pro oddělení soudního lékařství neplatí
v těchto zásadách žádná výjimka stanovená
zákonem, proto máme za to, že kopie pitevního
protokolu (která je nepochybně rovněž zdravotnickou dokumentací) měla být manželovi
vydána již tam. Nicméně je možné postupovat
i cestou, kterou popisujete, koneckonců nelze
vyloučit, že i vám, jakožto registrujícímu lékaři,
by mohl být pitevní protokol z odborných důvodů užitečný. Rozhodnete-li se tedy mj. také vyjít
vstříc manželovi zemřelé pacientky a protokol
od oddělení soudního lékařství vyžádat, můžete
poté jeho kopii poskytnout manželovi i vy sám,
jakmile ho budete mít k dispozici. Pro vás osobně
platí stejná potenciální omezení, která uvádíme,
a priori ovšem nepředpokládáme, že z dob péče
o pacientku máte ve své zdravotnické dokumentaci záznam pořízený ještě za života pacientky, že
by svému manželovi toto oprávnění zakazovala.
Lhůta pro poskytnutí kopie předmětné části
zdravotnické dokumentace pak činí 30 dnů od
požádání, resp. v tomto případě by pro vás počínala běžet ode dne, kdy byste vyžádanou kopii
pitevního protokolu obdržel. Je možno v tomto
případě rovněž požadovat náhradu nákladů na
pořízení kopií (§ 66 odst. 1 a 3 již zmíněného
zákona).
Zpracoval:
Mgr. Bc. Miloš Máca,
právník-specialista, právní kancelář ČLK
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VII. ročník Univerzity
medicínského práva ČLK
Právní kancelář ČLK pořádá již sedmý ročník Univerzity medicínského práva
České lékařské komory. Uskuteční se od září 2018 do června 2019.
Jde o projekt důležitých, prakticky zaměřených právních informací pro lékaře,
další zdravotníky a manažery ve zdravotnictví. Komunikace lektorského týmu s posluchači bude probíhat jak e-mailem, tak
osobně během deseti lekcí rozložených do
deseti měsíců školního roku 2018–2019.
Absolvování Univerzity medicínského práva doporučujeme všem lékařům
a dalším zdravotníkům, kteří mají zájem o právní problematiku v medicíně
především z praktického hlediska.
Posluchači obdrží přibližně dva týdny před každou lekcí e-mail s odborným
textem, který bude obsahovat úvod pro
dané téma a na jeho konci budou uvedeny
modelové situace z praxe k řešení. Každý posluchač bude oprávněn navrhnout
rozšíření zadání o další modelové situace
z praxe nebo dotazy, jež zašle lektorům
před konáním příslušné lekce. Jeho návrhem se posléze budeme rovněž zabývat.
Semináře budou probíhat v Praze jedenkrát měsíčně ve všedních dnech (osvědčené jsou čtvrtky) v odpoledních hodinách,
patrně od 15 do 18 hodin.
Po úvodním výkladu k danému tématu budou na semináři řešeny zadané modelové situace, a to samotnými
posluchači s pomocí lektorů – právníků České lékařské komory. Dojde i na
případné modelové situace navržené
samotnými posluchači a na dotazy, podněty a připomínky. Současně bude vždy
probráno vše, co je z právního hlediska ve zdravotnictví za uplynulý měsíc
aktuální. Společně s odborným textem
k dalšímu tématu obdrží posluchači
e-mailem též prezentaci z minulé lekce.
Účastnický poplatek je 5000 Kč
pro člena ČLK a 9000 Kč pro ostatní
účastníky. Za každou lekci jsou přiděleny
tři kredity. Po skončení obdrží posluchač,
který absolvoval alespoň 70 % seminářů,
osvědčení o absolvování Univerzity
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medicínského práva České lékařské
komory.
Přihlášky lze podat na adrese:
seminar@clkcr.cz nebo písemně na
adrese Česká lékařská komora, oddělení
vzdělávání, Lékařská 2, 150 00 Praha 5.
Kapacita je omezena, bude možno
zařadit jen ty zájemce, kteří podají při-

hlášku včas. Máte-li zájem, přihlaste se
prosím co nejdříve!
Přednášejí právníci České lékařské
komory:
JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, Mgr. Bc. Miloš Máca, MUDr. Mgr.
Dagmar Záleská, MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, Mgr. Theodora Čáslavská

Témata Univerzity medicínského práva
ČLK ve školním roce 2018–2019:
1. Hlavní právní problémy ve zdravotnictví, systém a přehled právních předpisů
medicínského práva a souvisejících zákonů (z oboru trestního práva, občanského
práva, správního práva a medicínského práva). Který zákon, vyhláška nebo jiný
předpis obsahuje odpověď na který problém.
2. Právní odpovědnost v medicíně – trestní, občansko-právní, správní, disciplinární a smluvní. Podmínky pro vznik právní odpovědnosti lékařů, nemocnic
a dalších poskytovatelů zdravotních služeb. Právní odpovědnost právnických
osob – nemocnic apod.
3. Náležitá odborná úroveň zdravotních služeb – lege artis. Zákonná definice, její
výklad, posuzování v praxi, znalecké posudky, kazuistiky.
4. Právní aspekty řízení nemocnice a soukromé lékařské praxe. Odpovědnost při
řízení a v rámci zdravotnického týmu. Personální zajištění zdravotních služeb
a problematika odborného dohledu, odborného dozoru a přímého vedení.
5. Vztah lékař–pacient (zákonný zástupce), komunikace, informovaný souhlas, revers, poskytování zdravotních služeb bez souhlasu, detence, omezovací
prostředky, hlášení soudu, zadržení nepříznivých informací, dříve vyslovená
přání.
6. Ochrana osobních údajů, povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, oznamovací
povinnost, vedení zdravotnické dokumentace a její archivace, implementace
GDPR ve zdravotnictví a v soukromé lékařské praxi.
7. Problematika specifických zdravotních služeb – transplantace, interrupce, zásahy
do reprodukce, sterilizace, kastrace, stereotaktické operace, lékařský experiment,
posudková činnost, pracovnělékařská péče a specifické zdravotní služby.
8. Zdravotnická záchranná služba, intenzivní a resuscitační péče, její meze, paliativní péče, určování smrti, pitvy.
9. Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven.
10. Prevence právních problémů a postup při jejich řešení. Doporučený postup při
trestním oznámení, trestním stíhání, žalobě o náhradu škody nebo nemajetkové
újmy, ohrožování a vyhrožování. Problematika nutné obrany a krajní nouze ve
zdravotnictví.
JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK
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NAPSALI JSTE

Na vlastní kůži
Můj velký medicínský vzor, lékař, nedávno pasovaný za Rytíře českého lékařského stavu, mi jednou řekl,
že nebýt několika kontaktů mezi lékaři kamarády, bál by se nechat ošetřit. Prezident ČLK neustále apeluje
na personální krizi v českém zdravotnictví, která přerůstá v katastrofu. Limity a nedostatky v našem
systému si uvědomuji v naší Psychiatrické nemocnici Bohnice dnes a denně v praxi, ale nepřipouštěl jsem
si, že může být situace tak vážná. Až doteď. Musel jsem to zažít na vlastní kůži. V roli rodiče. V roli pacienta.
Onemocněl mi roční syn, měl horečku, průjem, zvracel. V situaci, kdy jsem vyhodnotil,
že ho dále doma nezvládáme rehydratovat,
teplotu se nedaří srážet a začínal být apatický, vyrazili jsme na pohotovost do Thomayerovy nemocnice. Službu konající sestřička
nás vyzvala ke stručnému sdělení, s čím přicházíme, na chodbě, o soukromí nemohla být
řeč, a pak mě precizně naučenou větou poslala zaplatit pohotovostní poplatek. Logicky, protože to je to nejdůležitější v akutním
stavu pacienta. Běžel jsem tedy pro doklad na
vrátnici, který byl vstupenkou do ambulance.
Paní doktorka nám vyčítala, že jsme stav
neřešili s dětskou lékařkou během dne, a po
důkladném poučení o všech rizikách, které
jsem svojí údajnou pasivitou mohl způsobit,
jsem konečně dostal prostor informovat ji,
že jsem vše s obvodní konzultoval, ale stav
syna progredoval, proto hledám pomoc na
pohotovosti v osm večer. Zopakovala, že stav
je vážný a zřejmě bude vyžadovat hospitalizaci, avšak zaznělo to, co je pro pražské
nemocnice poslední roky běžné, že jejich
lůžková kapacita je naplněna a pomoc musím
hledat v jiné nemocnici.
Bez jakékoliv léčebné intervence jsme
ve vážném stavu vyrazili směr Bulovka.
Akutní příjem byl úplně plný a sanitky přijížděly jako na běžícím páse. Syn mi ležel
na rameni, vyčerpaně a ztěžka vydechoval.
Dlouho se nic nedělo, na různé zvonky, kde
bylo uvedeno „zvoňte krátce“, nikdo nereagoval. Klepal jsem i tam, kde se nesmělo.

Vtom se v chodbě objevil lékař. Zdvořile
jsem ho oslovil a předal mu doporučující
zprávu. „Mrzí mě to, ale mám na starost
tři ambulance, několik desítek lůžek, mohu
se vám věnovat tak za dvě hodiny. Jsem
tady sám,“ pravil. Manželka mu oponovala,
že se bojí, aby syn nedostal křeče, načež jí
odvětil, že to by pak řešil dřív. Po tomto sdělení se manželce zaleskly oči z beznaděje.
Mohu potvrdit, že tento lékař byl vystaven
neúměrné práci pro jednoho člověka. Ale
věty, které pronesl, přece nesmíte říct rodičům, kteří mají akutní strach o své dítě.
Přemlouval jsem ho a podařilo se mi ho
přemluvit, vzal nás naštěstí přednostně.
O vstupu do ambulance rozhodovala opět
zdravotní sestra, se kterou jsem musel vyplnit různé souhlasy, včetně poskytování
informací, a když už jsem to konečně měl
hotové, zjistila, že to nebyl ten správný
formulář, a tak jsme začali odznova. Pak
pokračovalo nekonečné ťukání v počítači.
Přes ty všechny směrnice přece nejede vlak.
Hlavně aby byl každý chráněn. Snad tuto
proceduru vydrželi i další pacienti tak, jak
ji obdivuhodně vydržel i můj syn.
Lékař konečně zahájil vyšetření a namířil bezkontaktní teploměr na synovo čelo
a tento fascinující přístroj ukázal 36,1 stupně. V místnosti nastalo ticho. Přerušil jsem
ho slovy, že tato hodnota je vyloučena, syn
úplně hořel. Lékař mi sdělil, že nevylučuje,
že ještě v Thomayerově nemocnici teplotu
měl, ale teploměr to ukazuje. Nezbylo mi

tedy nic jiného než přístroj „nakalibrovat“
na vlastním čele, kde ukázal 33 stupňů. Stačilo tedy vždy připočíst 3 stupně Celsia ke
každému měření a dojdeme k správným výsledkům. Snad si tento objev předaly směny
a nedoplatí na to někdo na akutním příjmu
pacientů Infekční kliniky Nemocnice na
Bulovce. Nebo se aspoň vraťme ke rtuťovým
teploměrům, klinické vyšetření prodlouží
o 5 minut, což je asi nepředstavitelné, ale
jistě udělají menší pohromu.
Naštěstí nás přijali. Přijali nás asi po
dvou hodinách. Neumím si představit, že
bych se k tomuto procesu dostal až za další
dvě hodiny, které avizoval lékař na začátku. Měli jsme štěstí, obsadili jsme poslední
lůžko na dětském, oznámila nám významně
sestřička, takže jsme ještě s vděkem odcházeli. V Motole je karanténa, nevím, kam by
nás poslali, kdyby to nedopadlo.
Máma mi říkala, snad to tak nenecháš…
Tak, mami, nenechám, napsal jsem toto,
zítra zavolám svým lékařům kamarádům,
aby mi syna pohlídali, protože mám různé
obavy a fantazie, které mi po aktuálních
zkušenostech způsobují úzkost. A budu hledat cestu a budu přispívat k tomu, aby se ta
situace u nás zlepšovala.
MUDr. Pavel Trančík,
Psychiatrická nemocnice Bohnice,
předseda Sekce mladých psychiatrů ČLS JEP,
president-elect EFPT

V Praze 24. 4. 2018

Velké vody (Švédský thriller)
Arne Dahl
Dag Lundmark byl velitelem rychle a efektivně provedené razie, při níž zemřel Winston Modisane. Byla ale Jihoafričanova smrt nezbytná? Paul Hjelm a Kerstin Holmová vyšetřují případ, který začíná v prostředí ilegálních přistěhovalců
a končí ve lživé idyličnosti švédského léta. Nic není náhoda a detektivové začínají tušit, že se blíží velká voda, která smete vše...
Arne Dahl (1963), vlastním jménem Jan Arnald, pracuje jako literární kritik a redaktor. Patří mezi nejpopulárnější švédské
autory detektivního žánru. Má za sebou téměř dvě desítky thrillerů, za které získal významná ocenění nejen ve švédsku, ale
také v Německu nebo Dánsku. Jeho romány mají napínavý děj, drsný humor a psychologickou hloubku.
Šestidílná detektivní série o vyšetřovací skupině A se v roce 2011 dočkala filmového zpracování a jen ve Švédsku ji zhlédlo
1 500 000 diváků.
Mladá fronta, a.s.
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Anamnéza, pět P, pět E a třicet měsíců
praxe v medicíně

Zeptáme-li se našich pacientek a pacientů, jaká by podle nich měla být jejich lékařka či lékař, získáme odpovědi,
které můžeme stručně shrnout do tří slov začínajících písmenem „e“. Všichni si přejí lékaře erudovaného,
etického a empatického. Představitelé státu a zdravotních pojišťoven by jistě akcentovali přání, aby lékař
při výkonu své profese myslel a pracoval také ekonomicky a elektronicky. Dobrý lékař by tedy měl mít pět E,
přičemž současný systém našeho zdravotnictví nás doslova vtlačuje do té ekonomičnosti a elektronizace.
Laikům, tedy občanům, v nichž vidí mnozí
zodpovědní představitelé hlavně voliče, bezostyšně nalhávají, že zejména v elektronizaci
zdravotnictví tkví řešení problémů našeho
zdravotnictví. Je zjevné, že ekonomičnost
a elektronizace ubírá prostor etice i empatii.
Na první pohled by se zdálo, že erudice není
ekonomicko-elektronizačním tlakem dotčena.
Žel, není tomu tak. Pominu fakt, že ke studiu
medicíny je v současnosti přijat téměř každý,
kdo se na lékařskou fakultu přihlásí. Už dávno
se nejedná o výběr těch nejlepších z nejlepších.
Současný zájemce či spíše zájemkyně o studium
medicíny pošle svoji přihlášku na tři, čtyři i více
lékařských fakult, které jsou jim v celkovém
počtu osm v naší zemi k dispozici. Jednotlivé
lékařské fakulty udávají, že počet přihlášených
přibližně pětinásobně převyšuje počet těch,
které ke studiu přijmou. Ve skutečnosti mnoho těch, kteří přijímacími zkouškami zdárně
prošli na několika lékařských fakultách, obdrží
informaci od všech, že byli přijati. Takto úspěšný
uchazeč si pro sebe vybere fakultu, která mu
nejvíce vyhovuje. Fakulty, jež od studentů dostaly košem, přijmou pak toho, kdy byl při přijímačkách horší. Reálně tedy není poměr počtu
přijatých k počtu přihlášených 1 : 5, ale třeba jen
1 : 1,4–1,6. Domnívat se při takovém poměru, že
jde o výběr těch opravdu vynikajících, je vskutku
naivní. Maturanti gymnázií medicínu při volbě
svého studia rozhodně nepreferují. Zájem maturantek gymnázií o studium medicíny je sice
větší než u chlapců, ale ani jejich počty na výběr
těch opravdu nejlepších z nejlepších nestačí.
V okamžiku, kdy je absolvent lékařské fakulty
vržen do víru praxe, mimořádně záleží, na jakém
pracovišti se ocitá. Jen nemnoho z nich netrpí
nedostatkem zkušených lékařů, kteří mají čas
a ochotu se lékařům v postgraduální přípravě
dostatečně věnovat. Lékař se specializovanou
způsobilostí, tedy plně erudovaný, ať v lůžkovém, či ambulantním zařízení, musí být nadán
výraznou sebedisciplínou a hlubokou láskou
ke své profesi, aby v prostředí nekonečně bující
byrokracie, předpisů, často zcela postrádajících
logiku a opodstatnění, v prostředí rostoucího
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ekonomicko-elektronizačního tlaku, nepodlehl
syndromu vyhoření, nerezignoval na nutnost
soustavného sebevzdělávání a svoji erudici si
udržel, byl vůči svému pacientovi soustavně
etický a empatický. A mladším kolegům dokázal vštípit, že erudice, etika a empatie si musí
svoje místo udržet i v době, kdy se k těmto třem
medicínským E již natrvalo přisála další dvě E,
ekonomicko-elektronizační faktor.

Poslouchej svého pacienta,
říká ti diagnózu

Když jsem tuto větu slyšela před více než třiceti lety jako studentka medicíny na přednášce
z interní propedeutiky, nedokázala jsem pochopitelně její význam zcela docenit. Stejně tak jako
poučení o tom, že dobře odebraná anamnéza
znamená sedmdesát pět procent diagnózy a že
dalších deset patnáct procent ke stanovení
správné diagnózy přidá pět P – pohled, pohmat,
poklep, poslech, per rectum. „Pamatujte si, že
v medicíně klíčově záleží na tom, co umí lékař
hlavou a rukama,“ opakovali nám v průběhu studia naši moudří medicínští pedagogové. Třicet
let uplynulo jako mávnutím proutku. Všichni
víme, co všechno za tu dobu do medicíny přinesla věda a technika. Slova učitelů medicíny
mě provázejí každičký den už více než dvacet
pět let, co jsem odpromovala. Výkon povolání mě
už dávno naučil jejich slovům rozumět. Hluboce
s nimi souhlasím. I přes veškerý vědecko-technický pokrok, který medicína absorbovala a díky
kterému by se mohlo zdát, že význam dobře odebrané anamnézy a tak „obyčejných“ úkonů, jako
je oněch pět P, pozbyl na váze, že bledne v záři
téměř nepřeberných možností diagnostiky, ať
už laboratorních, či zobrazovacích metod. Mohlo by se zdát, že v medicíně už nezáleží nejvíc
na tom, co lékař umí hlavou a rukama. Že těch
osmdesát pět procent diagnózy, které lékař stanovil díky svým mentálním schopnostem a manuálním dovednostem, už dávno není pravda.
Pokrok v medicíně mimo jiné rozčlenil mnohé
jednotné diagnózy na spektrum nozologických
jednotek, díky nimž pak upřesňující diagnostiku
i následnou terapii „šijeme“ více na míru. Ale to,

co lékař umí hlavou a rukama, bude pro správně stanovenou diagnózu a správně nastavenou
a provedenou terapii i nadále rozhodující. Má to
jeden háček, či spíše velký hák. Tím je čas, a to
ve dvojím významu. K dobře odebrané anamnéze a správně provedeným základním fyzikálním
vyšetřením i zkušený lékař s mnohaletou praxí
potřebuje čas. Každý z nás ví, že množství času
velmi záleží na konkrétním pacientovi a jeho
fyzickém i psychickém stavu. Z introvertního
disimulanta budeme informace dobývat doslova
v potu tváře, u extrovertního simulanta rovněž
není snadné dobrat se k relevantním informacím. Všichni víme, že právě z času potřebného
ke klinickému vyšetření, ať už komplexnímu,
cílenému nebo kontrolnímu, nám čím dál tím
více ukusuje byrokracie a onen ekonomicko-elektronizační faktor. Druhý význam z hlediska
dostatku času a kvalitně odebrané anamnézy,
správně provedených fyzikálních vyšetření, je
doba potřebná k tomu, aby se absolvent medicíny naučil tyto základní úkony klinického
vyšetření opravdu dobře provádět a „vytěžit“
maximum informací z „pouhého“ rozhovoru
s pacientem a pěti P. Dovednost se odvíjí nejen
od teoretických znalostí mladého lékaře, ale také
od počtu odebraných anamnéz a provedených
pěti P a zcela jistě od možnosti a dostupnosti
konzultovat svoje začátečnické postřehy a úvahy
se zkušeným kolegou. Proto je zákonem jasně
definováno postgraduální vzdělávání lékaře,
proto je jasné, že zápisem do oboru chirurgie,
gynekologie, vnitřního lékařství se absolvent
medicíny nestává chirurgem, gynekologem
a internistou, že se plně kvalifikovaným lékařem nestává ani absolvováním kmene. Byť nově
prodlouženému na 30 měsíců a ukončenému
ústní zkouškou. Legislativně je jasně stanoveno, že lékař získává specializovanou způsobilost až absolvováním předepsané délky praxe
a úspěšným složením atestační zkoušky. Do té
doby má postgraduálně se vzdělávající lékař
právo, s ohledem na sebe a zejména na pacienta,
kdykoli si vyžádat pomoc a radu od zkušenějšího
kolegy. Systém zdravotnictví má naopak povinnost reálně toto právo zajistit. Teprve atestovaný
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lékař plně zodpovídá za svoji práci. Tak praví
litera i duch zákona, jak v poslední době často
praví politici či novináři.

Nebezpečný požadavek aneb
třicet měsíců je málo

Nevím, jaký zlomyslný duch našeptává
Ministerstvu zdravotnictví, aby se dotazovalo
odborných společností na výčet výkonů, které je
schopen zcela samostatně vykovávat absolvent
kmene. Důvod takovéhoto dotazu bych tipovala
na snahu řešit prohlubující se nedostatek lékařů
v našem zdravotnictví a touhu neplatit adekvátní
cenu práce lékařů. Kdosi chce tyto problémy řešit
jednoduše tak, že část výkonů bude moci zcela samostatně, a tak s plnou zodpovědností vykonávat
lékař po třiceti měsících praxe a ústní zkoušce.
Tedy kratší čas přípravy a téměř poloviční cena
práce. Pokud však tazatel není veden tímto zlým
úmyslem, je nutno konstatovat, že není dobře či
vůbec orientován v tom, co opravdu znamená
léčebně preventivní péče, nebo jak se nověji praví
zdravotní služba. K diagnóze, rozhodnutí o způsobu terapie, o výkonu terapie a kontrole stavu

pacienta vede souvislý sled lékařských výkonů
a vždy je k němu potřebný plně kvalifikovaný,
tedy atestovaný, lékař. Ten výkon buď přímo
provádí, nebo dozoruje mladšího kolegu, který ještě není absolventem kmene, nebo dohlíží
na kolegu, který sice kmen absolvoval, ale atestaci
nikoli. Dozorem a dohledem je zaručeno jednak
správné provedení výkonu směrem k pacientovi
a jednak správná a postupná erudice mladých
lékařů. Vytržení kteréhokoli výkonu z onoho souvislého sledu výkonů nezbytných k „lege artis“
péči o pacienta je nebezpečný precedens. Jeho
důsledkem bude zcela jistě zhoršení kvality péče
pro pacienta a zodpovědnost kolegů bez atestace,
jimž nebyl dopřán dostatečný čas na kvalitní
přípravu, kteří nemohli nasbírat za třicet měsíců
dostatek zkušeností. Nedostatek času na „dozrání“ plně erudovaného lékaře povede k tomu, že
takový kolega už nebude schopen tím, co umí
hlavou a rukama, postavit diagnózu z osmdesáti
či osmdesáti pěti procent. Zatíží svého pacienta
množstvím zbytných až nesmyslně indikovaných
vyšetření, a bude ubývat těch, kteří z té hromady
výsledků a vyšetření budou schopni a ochotni

jasně postavit diagnózu a rozhodnout o léčbě,
zvláště když ani oni nebudou mít dostatek času
postavit se tváří tvář k pacientovi a posoudit
jeho aktuální klinicky stav, což není možné bez
dovednosti dobře odebrat anamnézu a správně
provést pět P.

Zodpovědnost odborných společností

Věřím, že představitelé jednotlivých odborných společností neskočí na lep tomu zavádějícímu dotazu a budou mít dostatek odvahy
odpovědět, že bez dozoru či dohledu nemá lékař
po kmeni vykonávat žádný výkon. Věřím, že se
od takovéto snahy ministerstva všichni dotázaní
plně distancují. Prosadí-li se totiž legislativně
plná zodpovědnost lékařů po kmeni za určité
výkony, zcela jistě se po nějaké době ukáže, že
to byl krok pekelným směrem jak pro pacienty,
tak pro mladé kolegy. Bude pak velmi smutné,
pokud se Ministerstvo zdravotnictví bude hájit
tím, že to bylo na základě vyjádření a souhlasu
mnoha a mnoha profesorů a docentů z celého
spektra medicínských oborů.
MUDr. Eva Klimovičová, delegátka sjezdu ČLK

Práva lékařů?

Pracujeme a žijeme v době, kdy se změnily a obrátily hodnoty doslova všeho v celém světě. V době nedávno
minulé měl lékař, ale například i učitel, autoritu danou už jen z důležitosti a váhy svého postavení. I já jsem
do medicíny vstupovala s ideálem, že budu léčit a pomáhat lidem. Bohužel tato skutečnost v dnešní době
ustupuje do pozadí. Lékař je totiž většinu svého času nucen řešit nesmyslné administrativní požadavky
nejrůznějších institucí
Je „v podstatě jedno“, kolik péče a času
věnujete pacientovi, hlavně na vše musí být
vyplněný příslušný formulář. Vždy se s pacienty snažím jednat vstřícně, vyslyšet jejich
požadavky a maximálně jim vyjít vstříc. Lékař
však v poslední době pro pacienta není autoritou, ale je považován za otroka (neříkám,
že úplně u všech, ale u většiny ano), který
musí bezmezně splnit veškeré jejich požadavky v jakoukoli denní či noční dobu, a ještě
s úsměvem na rtech. V tomto přesvědčení
jsem se utvrdila po poslední pohotovostní
službě, kdy jsem ošetřila asi 15 pacientů s problémy nejrůznějšího typu. Ani jeden problém
nebyl akutně vzniklý, tudíž mohl být řešen
v řádné pracovní době spádovým lékařem.
Pacienti se však bezostyšně doznají, že raději
zaplatí 90 korun pohotovostní poplatek, než
by čekali v ordinaci registrujícího lékaře. Druhá polovina pacientů se nechá přivézt vozem
RZP, protože je spíše než pro převoz pacientů
s akutními potížemi využívána jako rychlé
a bezplatné taxi, a pacienta takto dovozeného
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musíte ošetřit přednostně a po takovémto
ošetření většinou podepíše negativní revers
a stejně odchází domů po svých a většinou bez
jakýchkoli obtíží. Veřejnost osočuje lékaře
a potažmo veškeré zdravotníky, že chtějí přidat na platech, bohužel tuto profesi, časově,
mentálně, edukačně, manuálně i psychicky
a leckdy i fyzicky náročnou, by nikdo z nich
dělat nechtěl. Ale při svém vyšetření očekávají veškerý servis moderní medicíny, a to
vše samozřejmě zdarma. Myslím, že prakticky
všichni pracovníci ve zdravotnictví tuto práci
stále dělají kvůli přetrvávajícím ideálům, že
alespoň někomu mohou pomoci, ale já už
jsem celým systémem a společností natolik
znechucena, že vážně uvažuji o odchodu ze
zdravotnictví do zcela jiné sféry, protože v systému, kdy pacient má všechna práva a výhody a lékař žádné, mám pocit zmaru. Ministr
zdravotnictví by se měl zabývat problémem,
jak odstranit takto nadbytečnou a pacienty
zneužívanou lékařskou péči. Stále častěji si
myslím, že by zdravotní pojištění mělo obsa-

hovat spoluúčast pacienta a zneužití lékařské
péče by si pacient měl hradit zcela. Jistě by
hned značně přibylo financí v rozpočtu zdravotnictví a střední zdravotnický personál by
mohl být finančně ohodnocen odpovídajícím
způsobem, a ne mít nižší plat než pokladní
nejmenovaného obchodního řetězce. Otázka
je, kdo dá první popud k ozdravení poměrů
ve zdravotnictví a společnosti celkově. Bohužel si myslím, že je to běh na dlouhou trať,
a pokud se situace ve společnosti a chování
ke zdravotnickému personálu bude i nadále
vyvíjet stejnou tendencí, já už se toho jako
lékař účastnit nebudu. A pacienti by si měli
uvědomit, že pokud budou i nadále pokračovat v současném trendu zneužívání lékařské
péče, za chvíli se jim nebude muset dostat
vůbec žádné, protože třeba už jim ji nebude
mít kdo poskytnout anebo nebude za co ji
poskytnout.
Lékařka okresní nemocnice, 9 let praxe
(Redakce zná jméno autorky, která ho nechce zveřejnit
z obavy o eventuální postih od zaměstnavatele.)

35

TEMPUS

MEDICORUM

NAPSALI JSTE

Pracovní snímek ze života důchodce

V
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lidé, kteří potřebují „periodickou“ do konce měsíce! Dostal jsem vlastní heslo (další
z mnoha jiných), posudkovou tabulku a za
provozu se učil program, s nímž jsem dosud
nepracoval. Ustál jsem to včetně fungujícího a nehonorovaného EKG čtyři týdny, ale
o elektronizaci, eRp. a lidech, kteří spískali
jejich povinnost, si nemyslím nic pěkného.
Víte, kolikrát mně spadl systém?
Je ještě jedna kapitola, která mě dráždí,
a to je dží dý pí ár. Zdravotníci budou bdít
nad ochranou osobních dat. Právě zdravotníci!! Dovedete si představit toky informací
a databáze, jaké mají ZP, IT firmy a SÚKL?
Jistě, oni to budou všecko utajovat. A to nám
ještě hrozí centrální elektronizace zdravotnické dokumentace. Když něco bouchne,
někdo se veřejně omluví deseti milionům
lidí za únik citlivých informací a život půjde dál. Když psali doktoři na papír, tak to
málo utajovali, teď nám s tím bude pomáhat
armáda laiků.
Protože to moc trápí důchodce, neboť
jsme byli zvyklí na jinou, jednodušší praxi
a už nejsme tak pružní, mám návrh: Zalo-

žíme sekci lékařů důchodců. (Slovo senior
nepoužívám, nevím, kde to žije a čím se to
živí.) Budeme bojovat za svá práva a pořádat
mezinárodní setkání. Navrhuji třeba Melbourne, v Austrálii určitě mají také staré doktory a mohli bychom tam získat zkušenosti,
naši zákonodárci by na ně rádi zareagovali.
Zcela vážně dodám, že jsem zástup na ČD
ustál i při menší chřipkové epidemii, mně
samotnému stačil Duomox kvůli hnisavé
rhinitidě. Odměnou mi byli slušní a vnímaví
pacienti, kteří cítili, že se mohou v důsledku
absence doktorů ocitnout v těžké situaci.
Přijížděli z různých směrů, z míst vzdálených
40 až 80 km.
Malé dilema na závěr. Pravil ke mně
vnuk (12 let), nevěda ani pořádně, o čem
píši: „Dědo, proč to píšeš? Nepiš to. Vždyť tím
stejně ničeho nedosáhneš.“ A naproti tomu
kolega z Valašska, který mně spontánně volal
do ordinace tento týden: „Čtu se zájmem vaše
články, vždyť vám to myslí logicky. Jenom
pište, pište.“ Doslova. Tak jsem dnes psal.
MUDr. Jiljí Minařík,
Veselí nad Moravou
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V důchodu jsem zastupoval v sedmi ordinacích, a to Rohatec, Strážnice, Kyjov 1,
Kyjov 2, Horní Němčí, Boršice u Blatnice
a ČD ve Veselí nad Moravou. Nemusím vám
vyprávět, že kam přijdete, tam se setkáte s jiným softwarem a chováte se poněkud nejistě.
Ať mně někdo vysvětlí, proč mýtné brány
provozuje v celém státě jedna firma Kapsch
a v ambulancích se setkáváme s pestrou
nabídkou nejrůznějších firem. Aby doktor
přežil, musí mu zpočátku radit sestra nebo
IT nebo helpdesk. Dobré, ne? A to jsem na
počítači pracoval v ordinaci už od roku 1992.
V tomto státě vládne zaklínadlo – elektronizace a digitalizace ve zdravotnictví.
Zdravý rozum však chybí. Měl jsem v ordinaci jeden z prvních glukometrů, pulzní oxymetr, peak flow, sono, jednoduchý spirometr
a EKG od roku 1980, ale tohle nemají všude.
Pokud tedy jdu na zástup, dám si do nákupní
tašky modul, připojení k PC a tiskárně, svody
a kráčím do ordinace. To vidíte na snímku ze
začátku letošního března. Foto je reálné, jen
vyčnívající přípojky jsou ilustrační, cestou
po městě je mám v tašce. Takto provozuji
elektronizaci na zástupech. Začal jsem si
vyřizovat taky elektronický podpis a mám
potřebné certifikáty. Zakoupil jsem Token
a budu IN, když ho na zástupu zasunu do
USB a budu fungovat. Důvody k tomu mám
jedině etické, protože vidím, co se na nás
valí, ale k zavádění eRp. mám tvrdě odmítavé
stanovisko.
A teď konkrétně. V únoru jsem slíbil, že
výhledově půjdu zastupovat do ordinace ČD.
Dobře. Náhle 27. 2. t. r. v 11.30 hod. telefonát
s prosbou, abych určitě přišel ještě ten den ve
13 hodin pracovat, jeden doktor odešel, dva
onemocněli na delší dobu a v čekárně jsou

Foto: Shutterstock.com

mládí jsem byl přesvědčený,
že 21. 9. 2007 skončím s praxí, budu chytat ryby a číst
klasickou literaturu. Nárok
na důchod se opozdil, a než jsem předal ordinaci, protáhlo se to o pět roků.
Podotýkám, že jsem jako zaměstnanec
zastupoval v jedenácti ordinacích, a to
od jednotek dnů až po tři čtvrtě roku. Na
mateřském obvodě jsem prožil 36 let. To
uvádím proto, že jsem jednoduše někam
přišel, sedl si za stůl, psal jsem na papír
a fungovalo to. Vím, fandové elektronizace to budou považovat za zpátečnictví.

Účinná léčba
roztoči indukované
alergické rinitídy
a astmatu1,2

ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ
O PŘÍPRAVKU ACARIZAX® 12 SQ-HDM:

12 SQ-HDM perorální lyoﬁlizát

Vítejte doma

významně méně
symptomů
snížení rizika výskytu
exacerbace astmatu
signiﬁkantně lepší
kvalita života

Složení a léková forma: Standardizovaný alergenový extrakt z roztočů domácího prachu Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae, 12 SQ-HDM* na perorální lyoﬁlizát. Terapeutické indikace: Přípravek ACARIZAX® je indikován k léčbě dospělých pacientů (18-65 let) s klinickou anamnézou a pozitivním testem citlivosti na roztoče domácího prachu (kožní prick test a/nebo
speciﬁcké IgE) s nejméně jednou z následujících podmínek: · Středně závažná až závažná alergická rinitida způsobená roztoči domácího prachu přetrvávající i přes léčbu přípravky ulevujícími od příznaků · Alergické astma vyvolané roztoči domácího prachu, které není
dobře kontrolované inhalačními kortikosteroidy a je spojené s mírnou až závažnou alergickou rinitidou způsobenou roztoči domácího prachu. Před zahájením léčby má být stav pacientova astmatu pečlivě vyhodnocen. ACARIZAX® je indikován u dospívajících (1217 let) s klinickou anamnézou a pozitivním testem citlivosti na roztoče domácího prachu (kožní prick test a/nebo speciﬁcké IgE)
se středně závažnou až závažnou alergickou rinitidou způsobenou roztoči domácího prachu přetrvávající i přes léčbu přípravky ulevujícími od příznaků. Dávkování: Doporučená denní dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let), je jeden perorální lyoﬁlizát 1x denně (12
SQ-HDM). Nástup klinického efektu lze očekávat 8-14 týdnů po zahájení léčby. Mezinárodní doporučené postupy uvádí délku léčby alergenovou imunoterapií 3 roky k dosažení modiﬁkace onemocnění. Pediatrická populace: Alergická rinitida: Dávkování je u dospívajících
(12-17 let) stejné jako u dospělých. Klinické zkušenosti s léčbou alergické rinitidy přípravkem ACARIZAX® u dětí mladších 12 let nejsou
dosud k dispozici. ACARIZAX® není určen k léčbě alergické rinitidy u dětí mladších 12 let. Alergické astma: Klinické zkušenosti s léčbou
alergického astmatu přípravkem ACARIZAX® u dětí mladších 18 let nejsou dosud k dispozici. ACARIZAX® není určen k léčbě alergického
astmatu u dětí mladších 18 let. Starší pacienti: ACARIZAX® není určen pro pacienty starší 65 let. Způsob podání: léčba přípravkem ACARIZAX® má být zahájena lékaři, kteří mají zkušenost s terapií alergických onemocnění. Kontraindikace: hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku. Pacienti s FEV1 < 70 % prediktivní hodnoty (po přiměřené farmakologické léčbě) na počátku léčby. Pacienti se závažnou
exacerbací astmatu v posledních 3 měsících. Pacienti s astmatem, kteří prodělávají akutní infekci respiračního traktu. Zahájení léčby přípravkem ACARIZAX® musí být odloženo do doby úplného vyléčení infekce. Pacienti s aktivním nebo nekompenzovaným autoimunitním
onemocněním, imunodefekty, imunodeﬁciencí, imunosupresí nebo aktivním maligním nádorovým onemocněním. Pacienti s těžkým
akutním zánětem nebo poraněním v dutině ústní. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: astma je známým rizikovým faktorem
vzniku těžkých systémových alergických reakcí. Pacienti mají být poučeni, že přípravek ACARIZAX® není určen k léčbě akutní exacerbace astmatu. V případě akutní exacerbace astmatu mají být podána krátkodobě působící bronchodilatancia. Pokud krátkodobě působící bronchodilatancia nejsou účinná nebo je třeba více inhalací než obvykle, pacient musí kontaktovat lékaře. Snižování dávek medikace
má probíhat postupně pod lékařským dohledem podle doporučených postupů pro léčbu astmatu. Interakce s jinými léčivými přípravky
a jiné formy interakce: Nebyly provedeny žádné studie interakcí u lidí a nebyly dosud zjištěny žádné potenciální lékové interakce. Fertilita, těhotenství a kojení: nejsou k dispozici žádné údaje o klinických zkušenostech s použitím přípravku ACARIZAX® u těhotných žen. O používání
přípravku ACARIZAX® v období kojení nejsou k dispozici klinické údaje. Nežádoucí účinky: pacienti, kteří budou užívat přípravek ACARIZAX®,
mohou očekávat zejména mírné až středně závažné místní alergické reakce, které se objevují během prvních dnů léčby a poté v průběhu léčby mizí. (během 1-3 měsíců). Ve většině případů lze reakci očekávat do 5 minut po každém jednotlivém podání přípravku ACARIZAX® a ústup
po několika minutách až hodinách. Mohou se vyskytnout závažnější orofaryngeální alergické reakce. Přípravek patří do farmakoterapeutické
skupiny: extrakty alergenů, domácí prach, roztoči, ATC skupina V01AA03. Seznam pomocných látek: želatina (rybího původu), mannitol, hydroxid sodný (pro úpravu pH). Druh obalu a obsah balení: Al/Al blistr v krabičce. 10, 30 a 90 perorálních lyoﬁlizátů. Lék je vázán na lékařský předpis
a je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Držitel rozhodnutí o registraci: ALK-Abelló A/S, Bøge Alle 6-8, 2970 Hørsholm, Dánsko. Registrační číslo: 59/558/15-C. Datum revize textu: 16.4.2017. Před předepsáním přípravku si pozorně přečtěte souhrn údajů o přípravku a příbalovou informaci. Zastoupení v ČR: ALK Slovakia s.r.o. – odštěpný závod, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4. tel.: + 420 233 312 907, www.alk.net/cz.
Datum zpracování textu: Listopad 2017
Kód: ACA-INZ-112017
Reference:
1. SPC ACARIZAX®, Duben 2017
2. KLIMEK L. ET AL., EXPERT REVIEW OF CLINICAL IMMUNOLOGY, 2016; VOL. 12, NO. 4, 369–377

ACARIZAX® SQ – první sublinguální tableta
pro léčbu alergie na roztoče
Společnost ALK na sympoziu 14.3.2018 představila odborné veřejnosti první sublinguální tabletu pro terapii
alergické rýmy, konjunktivitidy a astmatu na podkladě
alergie na roztoče. Odborným garantem a moderátorem
sympozia byl profesor Petr Panzner a u řečnického pultu
se vystřídali přední čeští a slovenští alergologové. Čtenářům TM přinášíme nejdůležitější informace zo sympozia.
Alergie není jen zdravotní, ale především celospolečenský
problém. V současnosti je alergie považována za ohrožení
veřejného zdraví pandemických rozměrů. Celoevropská deklarace EAACI o alergenové imunoterapii vyzývá ke konkrétním opatřením ve smyslu zvyšování povědomí, v zabezpečení
podpory výzkumu a v dostupnosti alergenové imunoterapie
a v široké mezioborové spolupráci.
Zhruba 50 % alergiků trpí roztočovou alergií (česká studie FOSCA uvádí 40 %) a roztoči jsou jediným alergenem,
který je spojen se zvýšeným rizikem astmatu nezávisle na
jiných alergenech.
V evropských dokumentech (EAACI AIT guidelines 2017) je
zakotveno doporučení včasného podávání specifické alergenové imunoterapie (SAIT), které se opírá o data klinických studií.
SAIT působí preventivně proti rozšíření alergie a proti progresi alergických onemocnění dýchacích cest. Brání přechodu od
alergické rýmy k alergickému astmatu a od monosenzibilizace
k polysenzibilizaci. Doporučené postupy jednoznačně říkají,
že je nutné používat standardizované terapeutické alergeny s účinností prokázanou v klinických studiích. Klinickými
studiemi byl prokázán dlouhodobý preventivní efekt při kontinuálním tříletém podávání alergenové imunoterapie. V současnosti však průměrně uplyne doba 8,5 roku, než pacient s alergickou rýmou dostane SAIT. SAIT je přitom kauzální léčebný
princip nenahraditelný farmaky. V současné době je nejslibnější
perspektivou SAIT nová galenická forma tablet, která nahrazuje
injekce či kapky, je určena k sublinguální aplikaci pro dospělé
i děti a značně zvyšuje adherenci k léčbě. Kromě zmírnění příznaků a snížení spotřeby medikace přináší SAIT i chorobu modifikující účinek. Zde bylo potvrzeno přetrvávání efektu AIT ještě
dva roky po tříleté vakcinaci standardizovanými SQ tabletami
ALK s obsahem extraktu bojínku (GRAZAX® SQ). V tomto účinku
možná spočívá nejperspektivnější přínos AIT.
Klinické studie se sublingválnimi tabletami ACARIZAX® SQ,
jedna zaměřena na alergickou rinitidu (AR): MT-06 MERIT (Demoly P, et al., 2016) a dvě na astma: MT-02 (Mosbech H, et al.,
TEMPUS MEDICORUM
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2014) a MT-04 MITRA (Virchow JC, et al., 2016) přinášejí poznatky o významném zlepšení symptomatologie a snížení medikace
u alergické rinitidy a ovlivnění času do první exacerbace u perzistujícího astmatu, které není zcela pod kontrolou, za současné výrazní redukce až vysazení terapie inhalačními steroidy při
souběžné léčbě tabletami se standardizovaným extraktem roztočů (house dust mites, HDM).
Podle dostupných údajů je alergie na roztoče poddiagnostikovaná, mnoho pacientů je považuje za „trvalé nachlazení“,
na obturaci nosu si časem zvykne. Další pacienti jsou léčeni
na ORL, u pediatra, u praktického lékaře. Proto je nutné pacienty přecitlivělé na roztoče aktivně vyhledávat. K nejčastějším
projevům patří alergická rinokonjunktivitida a astma. Roztoči
jsou vedle pylů dominantním inhalačním alergenem, avšak na
rozdíl od pylů s celoročním výskytem se zhoršením v topné sezóně. Jsou významním spouštěčem alergického onemocnění
dýchacích cest. Diagnóza se stanoví podrobnou anamnézou,
prick testy a průkazem specifických protilátek IgE a dalšími
metodami (komponentová diagnostika, bazotesty).
SAIT je jedinou kauzální terapií a měla by být užita vždy,
jsou-li splněna indikační kritéria a nejsou-li přítomny kontraindikace. Při charakteristice SAIT je potřeba hodnotit vždy
několik aspektů – především kvalitu léčebných alergenů a úroveň standardizace, dále schémata podávání (předsezonní, sezonní, celoroční ), rozsah, výsledky a kvalitu evidence a adherenci k léčbě. Vysoká úroveň standardizace (standard quality,
SQ), založená na důmyslném zpracování zdrojového materiálu
roztočů zformovaného do rychle rozpustných lyofilyzátů k sublingválnímu podání, zabezpečuje prokazatělně nekolikanásobně nižší variabilitu obsahu než je tomu u kapkových forem SLIT.
Roztočové SQ SLIT tablety obsahují plný extrakt s kontrolou
stejného poměru hlavních zložek Dermatophagiodes pteronyssinus (Der p1, Der p2) a Dermatophagiodes farinae (Der f1 a Der f2)
s prokázanou přítomností 44 složek Dermatophagiodes farinae
a 53 složek Dermatophagiodes farinae v každé tabletě.
Dle rozhodnutí zvěřejneném 29.3.2018 Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze stanovil uvedenému léčivému přípravku ACARIZAX SQ preskripční omezení na odbornost „ALG“
bez možnosti přenositelnosti preskripce na lékaře jiných odborností a bez indikačního omezení. V lekárnach bude ACARIZAX SQ k dispozici pro pacienty s alergii na roztoče od
1.6.2018.
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NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU –
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,

MEDICORUM

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

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE

AGUR, S.R.O.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. přijme
lékaře/lékařky s atestací do ambulancí: endokrinologie, diabetologie, oční, plicní, urologie,rehabilitace. Všechny ambulance jsou nově moderně
vybaveny.
■ Nabízíme výhodné mzdové podmínky, příspěvek
na penzijní připojištění, závodní stravování, možnost zvýhodněného využití firemních jeslí, 5 dní
dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna, podporu
vzdělávání a další zaměstnanecké benefity.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

■ Kontakt: agur@seznam.cz, tel. 777 611 875

HLEDÁME MAMODIAGNOSTIKA
PŘIJMEME LÉKAŘE
mamografické screeningové cenNABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ S ATESTACÍ: ENDOKRINOLOGIE, Specializované
trum AGUR, s.r.o. Pelhřimov přijme za nadstandardních pracovních a platových podmínek radioWWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ DIABETOLOGIE, OČNÍ, PLICNÍ, diagnostika s mamologickou erudicí (ev. se zájmem
věnovat se tomuto oboru).
UROLOGIE, REHABILITACE
Zajištěn byt, ev. sl. automobil a další benefity.
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 lázeňské hotely Royal Mariánské Lázně a 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 přístup k práci a klientům, bezúhonnost, zdrav.
způsobilost, kom. znalost NJ nebo RJ vítána.
■ Váš životopis zašlete k rukám paní Křečkové
na email
hr@royalspa.cz s uvedením místa, kde chcete
pracovat.
■ Více o firmě www.royalspa.cz.
■ Případné dotazy Vám zodpovíme na tel.:
č. 727 870 642.

SAINT MEDICAL, S.R.O.

HLEDÁME LÉKAŘE
VÍCE SPECIALIZACÍ

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

BARNA MEDICAL S. R. O.

HLEDÁME LÉKAŘE V OBORU
REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ
MEDICÍNA

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.

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE

HLEDÁME LÉKAŘE/LÉKAŘKY
(CHIRURGIE, RTG, ODDĚLENÍ
NÁSLEDNÉ PÉČE,
LŮŽKOVÁ REHABILITACE) –
VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. hledá lékaře/lékařky na oddělení chirurgie, oddělení
radiologie a zobrazovacích metod, oddělení následné péče a lůžkovou rehabilitaci. Vhodné i pro
absolventy.
■ Nabízíme výhodné mzdové podmínky, příspěvek
na penzijní připojištění, závodní stravování, možnost zvýhodněného využití firemních jeslí, 5 dní
dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna, podporu
vzdělávání a další zaměstnanecké benefity.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel. 317 756 554.

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
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A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

LÉKAŘ/KA –
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Nemocnice Písek, a.s. přijme lékaře na Dětské
oddělení.
■ Požadujeme: specializaci v oboru dětské lékařství; specializaci v oboru neonatologie vítána;
aktivní přístup k práci; odolnost vůči stresu.
■ Nabízíme: práci na akreditovaném pracovišti, včetně perinatologického centra; motivující
finanční ohodnocení; přátelský mladý kolektiv;
další bezúplatné vzdělávání, možnost profesního
růstu; zaměstnanecké benefity, ubytování; malebné okolí města Písku.
■ Kontakt:
MUDr. Karel Chytrý, primář oddělení
tel: 382 772 200,
e-mail:chytry@nemopisek.cz

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.

OBEC TRAPLICE

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.

PŘIJMEME
LÉKAŘE
ARO
PNEUMOLOGIE
Co vám nabízíme?
• stabilní společnost
se zajímavou budoucností
• přátelské pracovní prostředí
se super špičkovým
vybavením
• motivující mzdu
• náborový příspěvek
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny volna nad rámec
dovolené
• možnost dalšího odborného
rozvoje s podporou
zaměstnavatele
• pracovní poměr na plný
i částečný úvazek
• příspěvek na penzijní
a životní pojištění

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO
DOSPĚLÉ TRAPLICE OKRES
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

POJĎTE DO TOHO!

Obec Traplice hledá pro ordinaci ve zdravot-

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT:

LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ pro obvod obcí

Tel.
602 333 224
Email kariera@nnj.agel.cz
Adresa Purkyňova 2138/16,
741 01 Nový Jičín

ním středisku v Traplicích PRAKTICKÉHO

Traplice, Sušice, Jankovice, Košíky (okres Uh.

Jistě oceníte naše další benefity,
více info na

nemocnicenovyjicin.agel.cz

Hradiště).

■ Informace na: starosta@traplice.cz,

tel. 572 572 626, 603 193 844

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
NA SLOVENSKU
?
Projekt PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE se specializuje na
personální inzerci právě z oblasti zdravotnictví na Slovensku
Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:
- v elektronické podobě PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE (distribuce probíhá
především na lékaře, nelékaře a management zdrav. zařízení)
- na www.pracavzdravotnictve.sk po dobu 1 měsíce
- na facebookové stránce, kde jsou k dispozici nejen personální inzeráty,
ale i zajímavé články z oboru

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

WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK

lekári
bratislavský
núscH, a.s., bratislava

Lekár –
na oDDeLenie
karDioLóGie
a anGioLóGie

Generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych
chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:
• Lekár – na oddelenie kardiológie a angiológie
 Požadované predpoklady:
VŠ vzdelanie II. stupňa (LF);
Špecializačná skúška v odbore
angiológia alebo špecializačná skúška v odbore kardiológia
alebo po absolvovaní hlavného
internistického kmeňa so zameraním na kardiovaskulárnu
medicínu;
komunikatívnosť,
flexibilita; morálna bezúhonnosť; ovládanie práce s počítačom; aktívna znalosť anglického
jazyka nutná.
 Prihlášky do výberového
konania doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom,
dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalostiach
a výpisom z registra trestov nie
starším ako 3 mesiace a registráciou v stavovskej organizácii
zasielajte najneskôr do 5 týždňov od uverejnenia výberového
konania na adresu:
Národný ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.,
Odbor ľudských zdrojov,
Pod Krásnou hôrkou 1,
833 48 Bratislava
 Informácie na t. č. 59320242
p. Mgr. Orlíková Mária
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■ Nabízíme: Nadstandardní finanční ohodnocení;
Vysoce odbornou a pestrou práci; Možnost plného nebo zkráceného úvazku; Moderní prostředí
vybavené kvalitními přístroji; Práce se sportovci
a běžnou klientelou (variabilní diagnózy – nejčastěji problematika páteře, natržené svaly, entesopatie a stavy po ASK, problematika Achillovy
šlachy); Příjemný, vstřícný pracovní kolektiv;

Možnost pronajmutí prostor pro soukromou odpolední či večerní praxi; Akreditované pracoviště; Možnost dalšího vzdělávání.
■ Nástup možný IHNED nebo dle dohody.
■ Prosíme o Vaši odpověď na e-mail: Bc. Marie
Bořilová: marieborilova@barnamedical.cz,
Tel.: 728 332 052
Adresa pracoviště: Pod Krejcárkem 975/2,
Praha 3 – Žižkov, 130 00

NEMOCNICE PÍSEK, A.S.

SLOVENSKO
FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA PREŠOV

SME

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:

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

Univerzitná neMOcnica
bratislava

Vážený Pán DokTor/
Pani DokTorka

Lekár na cenTráLnom PriJímacom
oDDeLení

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

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

OnkOlOgický ústav
sv. alžbety, s.r.O.

Lekár/Lekárka
na GYnekoLoGickú
ambuLanciu

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

OnkOlOgický ústav
sv. alžbety, s.r.O.

Lekár/Lekárka na
očnou ambuLanciu

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

trnavský
aDeli MeDical center

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

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

Hľadáte do svojHo tímu novýcH kolegov? Pomôžeme vám!
váš inzerát bude uverejnený v elektronickej a internetovej Podobe jedinečnéHo Projektu Práca v zdravotnictve. registrujte sa zadarmo
a zadajte si ľubovoľný Počet inzerátov na www.Pracavzdravotnictve.sk alebo nám Pošlite text inzerátu na obcHod@Pracavzdravotnictve.sk
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SERVIS

Vzdělávací kurzy České lékařské komory
Oddělení vzdělávání ČLK

Lékařská 2, 150 30 Praha 5
tel. 234 760 711, 234 760 710
fax 257 220 618
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz
seminar@clkcr.cz
Přihlášky a bližší informace ke kurzům
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastníci 10 dnů před konáním kurzu.
Věnujte pozornost zasílaným informacím, neboť místo konání kurzu může
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Obvyklý začátek víkendových kurzů:
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:
viz informace na www.lkcr.cz
UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou
průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz
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.

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

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.

50/18 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně
praktického nácviku)
Datum: úterý 15. 5. 2018, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1650 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci k danému tématu.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání

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

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
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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.

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

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

Počet kreditů: 4

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.

Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK

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.
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.

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.
51/18 Odpolední seminář pro pediatry
Datum: středa 6. 6. 2018 od 16.30 hod.
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 hodin
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
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.
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Česká lékařská komora vás zve na tradiční jarní právní seminář.
Konferenční centrum Hotelu Grandior, Na Florenci 29, 110 00 Praha 1
www.hotel-grandior.cz
čtvrtek 7. 6. 2018
Číslo kurzu: 72/18, počet kreditů: 6, účastnický poplatek: člen ČLK 700 Kč, nečlen 3500 Kč
(Pro účastníky je zajištěno občerstvení.)

Přednášejí právníci České lékařské komory:

JUDr. Jan Mach, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, Mgr. Bc. Miloš Máca
Registrace
Zahájení
• Praktické otázky implementace GDPR v běžné lékařské praxi.
• Některé nálezy Ústavního soudu a rozhodnutí Nejvyššího soudu ve vztahu k poskytování zdravotní péče.
• Odborný dohled, odborný dozor, přímé vedení a odpovědnost.
• Příprava nové rámcové smlouvy, vliv na současné smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb se zdravotními
pojišťovnami.
• Právní vztahy zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb, úhrady, regulace, smírčí jednání.
• Nejčastější praktické problémy lékařů řešené v rámci právní kanceláře České lékařské komory.
• Diskuse, odpovědi na dotazy.
16.00 Předpokládaný závěr

8.30
9.00

V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku na www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK. Číslo kurzu: 72/18
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Číslo účtu: 19-1083620217/0100; variabilní symbol: 7218.
sPotvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci.

Inzerce

Příjem řádkové inzerce:
www.clkcr.cz
sekce Pro lékaře
– Inzerce
– Zadat inzerci
Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Soukromá chirurgie v Praze 5 přijme lékařku/lékaře pro
obor ambulantní chirurgie. Vhodné i k RD, možnost částečného úvazku, přátelské prostředí. Nástup dle dohody.
Kontakt s CV: silverback960@gmail.com
Do zavedené oční ordinace v Kladně přijmeme sestřičku. Nabízíme pracovní úvazek ve výši 30 hodin, možné
navýšení, dobré finanční ohodnocení, příjemné prostředí.
Nástup možný od poloviny června. Kontakt: ehromkova@
email.cz
Zaměstnám praktického lékaře na 3 až 4 dny v týdnu do
své ordinace v Praze 6. Jedná se o menší praxi rodinného
typu s milou a zkušenou sestřičkou. Kontakt: mudrformankova@seznam.cz, 777 841 613
Přijmeme praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro
lokality: Praha, Brno, Hustopeče, Most, Náchod, Ostrava,
Pelhřimov, Říčany u Brna. 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, Doksy, Chomutov, Jihlava, 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
Gynekologická ordinace v Praze 6-Dejvice přijme gynekologa (min. po kmeni) na částečný nebo plný úvazek.
Nabízím práci v příjemném, moderním prostředí a v přátelském kolektivu. Kontakt: elka.heidlerova@tiscali.cz,
605 250 444
Přijmu lékaře do zavedené psychiatrické ambulance
v Pardubicích. Výše úvazku dle vzájemné dohody. Výhodné
platové podmínky, zaměstnanecké benefity. Nástup možný
ihned. Kontakt: 777 002 997, 774 770 211, michaelamalkova@seznam.cz
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukro-

40

mou ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo
2× 0,5 dne). Nutná znalost AJ a odborná způsobilost
v oboru dermatovenerologie. CV prosím na e-mail:
pekate@seznam.cz, info na tel. 603 804 496
Přijmu kolegu/ni se spec. neurologie do zavedené ordinace
s EEG na poliklinice v Praze-Vršovicích. V případě zájmu
možnost spolupráce v klinických studiích. Plný úvazek nebo
podle domluvy. Kontakt: hr@clintrial.cz, 601 304 484
INEP (Praha) přijme na částečný či plný úvazek dětského
psychiatra/dětského neurologa/psychiatra/neurologa
a PLDD. Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení,
flexibilní pracovní dobu a příjemný kolektiv. Kontakt:
605 809 745, inep.medical@gmail.com
Do psychiatrické ordinace v Praze 6-Břevnově přijmu psychiatra na 1/2 nebo 1 den v týdnu. Individuální domluva,
vstřícné jednání. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na e-mailu: marrou@seznam.cz nebo telefonicky
733 786 071
Hledám psychiatra nebo psychiatričku na občasný zástup,
2–3× do měsíce do ambulance Praha 6. Kontakt: sefrnova@
seznam.cz
Představenstvo společnosti Oblastní nemocnice Trutnov,
a. s., přijme lékaře/lékařku na dětské oddělení a oddělení
radiační a klinické onkologie s nástupem možným ihned
(případně dle vzájemné dohody). U lékaře na dětské oddělení požadujeme odbornou způsobilost k výkonu povolání
a absolvovaný kmen (specializovaná způsobilost v oboru
vítána, není však podmínkou). U lékaře na oddělení onkologie požadujeme specializovanou způsobilost v oboru.
Nabízíme: zázemí ekonomicky stabilní společnosti, plný
pracovní úvazek, podporu osobního rozvoje s možností
účastnit se klinických studií, zajímavé finanční ohodnocení
odpovídající dosažené kvalifikaci, zaměstnanecké benefity
(stabilizační příspěvek, výkonnostní příplatek, 5 týdnů dovolené, výhodné závodní stravování, příspěvek na penzijní
připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění,
benefitní karta). Kontakt: Gottwaldová Andrea, personální
odd., gottwaldova.andrea@nemtru.cz
Představenstvo společnosti Oblastní nemocnice Trutnov,
a. s., přijme lékaře/lékařku absolventa na ortopedické odd.,
gynekologické odd., radiodiagnostické odd. a oddělení
klinické biochemie s nástupem možným ihned (případně
dle vzájemné dohody). Požadujeme: odbornou způsobilost
k výkonu povolání. Nabízíme: zázemí ekonomicky stabilní
společnosti, plný pracovní úvazek, podporu osobního rozvoje s možností účastnit se klinických studií, zajímavé finanční
ohodnocení odpovídající dosažené kvalifikaci, zaměstnanecké benefity (stabilizační příspěvek, výkonnostní příplatek,
5 týdnů dovolené, výhodné závodní stravování, příspěvek na
penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní
pojištění, benefitní karta). Kontakt: Gottwaldová Andrea,
personální odd., gottwaldova.andrea@nemtru.cz
Hledáme atestovaného psychiatra (-tričku) do ambulance

v Plzni na 2–5 dnů v týdnu, dle možností zájemce. Nadstandardní platové podmínky a bonusy, trvalý pracovní poměr.
V případě 4denního prac. týdne nový automobil. Kontakt:
602 350 018, brasil@volny.cz
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
Hledám lékaře/lékařku do zavedené kožní ordinace v Brandýse nad Labem, Praha-východ. Později možnost převodu
s. r. o. z důvodu odchodu do důchodu. Možnost i částečného
úvazku. Kontakt: 777 636 557
Zaměstnám lékaře od 8/2018 v ordinaci praktického lékaře
v Benátkách nad Jizerou (blízko Prahy po D10). Běžná ordinace, vč. závodní péče. Vybaveno EKG, CRP, FOB, INR,
TK holterem. Program PC Doktor. Možno PL, internista,
i důchodce. Kontakt: 776 252 848
Do zavedené ordinace VPL v Praze 8 (akreditované zařízení) hledáme lékaře/ku, vhodné i pro absolventy (odborný
dohled či dozor zajištěn). Odměna 40 tis. Kč netto měs./
30 ord. h. týdně. Kontakt: eliska.hajkova@vseobecnylekar.cz, 724 792 270
Zdravotní sestru do ambulance ORL a foniatrie v Praze 6,
Poliklinika Hradčanská, přijmeme na plný nebo částečný úvazek. Malý a přátelský kolektiv, všestranně vstřícné
jednání. Nejsme řetězec. Kontakt: www.marjanka.cz,
602 681 656
Dermatologické, laserové a estetické centrum v Klatovech přijme lékaře/ky. Nabízíme špičkové vybavení, spektrum všech výkonů, možnost školení, profesního růstu. Jsme
akreditované vzdělávací pracoviště v oboru dermatovenerologie. Kontakt: 737 441 365
Přijmeme praktického lékaře (HPP) a psychiatra (konziliárně) pro ordinaci v Č. Budějovicích, dále praktického lékaře do Písku. Nabízíme výborné fin. ohodnocení, profesní
rozvoj. Kontaktujte: Alzheimercentrum, MUDr. Doleželová,
778 494 002, @alzheimercentrum.cz, nebo Mgr. Hegerová,
778 494 005, hegerova@alzheimercentrum.cz
Do ordinace praktického lékaře Praha 5 hledám i mladšího
lékaře na 3–4 dny v týdnu. Kontakt: 603 585 081
Gynekologa/gynekoložku přijme do svého týmu soukromé gynekologické pracoviště Gynclin, s. r. o. Požadujeme
lékaře * který pracuje nebo chce pracovat v ambulantní
gynekologické a porodnické praxi * který má zkušenosti
s ultrazvukovým screeningem anebo se jej chce naučit *
pro nějž je profesionální přístup ke klientele samozřejmostí * který chce být součástí společnosti s vysoko nastavenými standardy. Nabízíme: pracovní poměr na plný
nebo částečný úvazek, 5 týdnů dovolené, jazykový kurz na
pracovišti, moderní pracovní prostředí s jasně definovanými
postupy a procesy (otvíráme třetí ordinaci na téže adrese),
profesionální podporu ze strany zdravotních sester a skvělý

pracovní kolektiv, motivující finanční ohodnocení, podporu
dalšího vzdělávání. Chcete-li se stát součástí našeho týmu,
pak, prosím, zašlete své CV s průvodním dopisem na e-mail
gynlink@gynlink.cz. Pro případný telefonický kontakt
můžete volat na 604 440 000. Adresa pracoviště: Gynclin
s. r. o., Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9
Nem. násled. a RHB péče v Praze 6 hledá lékaře do ambulance PL. Nabízíme smluvní podmínky (nástupní plat od
65 tis.), 5 týdnů dovolené, vynikající dopravní dostupnost.
Je možné i na zkrácený úvazek, pružná prac. doba (bloky).
Při HPP náborový příspěvek 150 tis. Kč. Kontakt: zdenek.
moravek@nemocnice-bubenec.cz, 777 253 940
Karvinská hornická nemocnice, a. s., přijme lékaře na oddělení pracovnělékařských služeb. Kvalifikační požadavky:
odborná a zdravotní způsobilost, bezúhonnost, specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
pracovní lékařství, případně krátce před atestací. Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 100 000 Kč, nadstandardní
mzdové ohodnocení, možnost dalšího odborného růstu,
zaměstnanecké benefity, zprostředkování pronájmu bytu,
práci ve špičkově vybavené nemocnici. Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Přemysl Janko, janko@khn.cz, 724 228 989
Alergologická-imunologická ambulance v Praze 5 přijme
lékaře/lékařku k dlouhodobé spolupráci na částečný úvazek,
který/která se chce naplno věnovat profesi i rodině. Výborné
pracovní i platové podmínky v zavedené praxi. Za nabídky
děkujeme a těšíme se na spolupráci. Kontakt: MUDr. Iveta
Glimmer, iveta@glimmer.cz, 603 107 316
Věznice Znojmo hledá lékaře, vedoucího ZS. Požadujeme:
VŠ, atestace VPL I. stupně. HPP, jednosměnný provoz (pondělí–pátek), vhodné i pro důchodce. Nabízíme: výborné fin.
ohodnocení, 6 týdnů dovolené, 1 týden indisp. volna, další
zaměstnanecké benefity. Kontakt: 515 212 330, 773 783 184,
MPiwowarczikova@vez.zno.justice.cz
Domov sv. Karla Boromejského v Řepích přijme lékaře pro
lůžkovou stanici LDN (denní služby, 28 lůžek). Velmi pěkné prostředí, sehraní a zkušení zdravotníci. Více info na
www.domovrepy.cz. Prosím o CV na e-mail: konsolata@
domovrepy.cz
Přijmu kolegu/ni psychiatra do zavedené ordinace v Praze
(i před atestací). Kontinuita na klin. psychology. Možnost
spolupráce v klin. studiích. Úvazek dle domluvy. Nadstandardní podmínky, transparentní a férové jednání. Kontakt:
608 052 214
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,
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5 týdnů dovolené, 3 dny dalšího prac. volna, příspěvky na
rekreace, léčebné pobyty, kulturní a sport. akce, masáže,
vitaminy, 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., 973 203 460, josef.pavel@uvn.cz
Poliklinika Čumpelíkova 2, Praha 8, hledá lékaře pro sono
a rtg pracoviště. Kontakt: 283 880 049, 286 586 770, poliklinika.cumpelikova@email.cz. Dobré platové podmínky!
Hledáme lékaře do příjemného prostředí hospice v Rajhradě u Brna. Nabízíme: naplňující práci, výborný kolektiv,
pěkné prostředí a možnost být součástí změn při modernizaci prostředí a spolupráci na neustálém zkvalitňování
péče o pacienty. Platové podmínky srovnatelné s ostatními
zdravotnickými zařízeními. Benefity: 5 týdnů dovolené,
stravenky, sick days, odborné a další vzdělávání. Výborná
dostupnost z Brna (15 min). Nástup dle dohody, možný
zkrácený úvazek. Kontakt: 737 220 085, vera.sustova@
rajhrad.charita.cz
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice
Praha přijme do prac. poměru na plný úvazek lékaře v oboru
geriatrie pro Oddělení dlouhodobé péče a Domov Vlčí mák.
Požadavky: spec. způsobilost v oboru geriatrie (event. interního nebo praktického lékařství pro dospělé) 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, 6 týdnů dovolené, 3 dny dalšího prac. volna,
příspěvky na rekreace, léčebné pobyty, kulturní a sport. akce,
masáže, vitaminy, 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:
MUDr. Ilja Kotík, 973 203 258, ilja.kotik@uvn.cz
Akreditované zdravotnické zařízení hledá lékaře/lékařku
do VPL ordinace v Telči. Vhodné i pro lékaře/ky jiných
oborů (např. ARO, interna), kteří touží změnit svůj obor
a věnovat se VPL (odborný dohled/dozor zajistíme). Podporujeme vzdělávání a osobní rozvoj lékařů, umožníme
Vám kompletní přípravu k atestaci VPL, uvolníme Vás na
všechny potřebné stáže v rámci předatestační přípravy.
Hradíme kongresy a vybrané vzdělávací akce. Během Vaší
dovolené či Vašeho studijního volna Vám zajistíme zástup.
Poskytneme Vám maximální podporu týkající se veškeré administrativy. Ordinační hodiny si nastavíte sami dle Vašich
potřeb! V ordinaci jsou k dispozici kvalitní přístroje: CRP,
INR, EKG, holter. Je možné pracovat na částečný úvazek
1 až 3 dny v týdnu. Nabízíme 500 Kč čistého na hodinu.
Kontakt pro zájemce o pracovní pozici: Bc. Anastasia Lykova, personalni@vseobecnylekar.cz, 608 203 478,
www.vseobecnylekar.cz
Akreditované zdravotnické zařízení hledá lékaře/lékařku
do VPL ordinace 45 km jízdy po D1 od Prahy. Vhodné i pro
lékaře/ky jiných oborů (např. ARO, interna), kteří touží
změnit svůj obor a věnovat se VPL (odborný dohled/dozor
zajistíme). Podporujeme vzdělávání a osobní rozvoj lékařů,
umožníme Vám kompletní přípravu k atestaci VPL, uvolníme Vás na všechny potřebné stáže v rámci předatestační
přípravy. Hradíme kongresy a vybrané vzdělávací akce.
Během Vaší dovolené či Vašeho studijního volna Vám zajistíme zástup. Poskytneme Vám maximální podporu týkající
se veškeré administrativy. Ordinační hodiny si nastavíte
sami dle Vašich potřeb! V ordinaci jsou k dispozici kvalitní
přístroje: CRP, INR, EKG, holter. Je možné pracovat na
částečný i plný úvazek. Nabízíme 500 Kč čistého na hodinu. Kontakt pro zájemce o pracovní pozici: Bc. Anastasia
Lykova, personalni@vseobecnylekar.cz, 608 203 478,
www.vseobecnylekar.cz
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
Hledám pro zavedenou ordinaci PL pro dospělé na poliklinice v Praze 4 kolegu/kolegyni s atestací, v přípravě na
atestaci nebo lékaře v důchodu na pravidelný zástup 1–2 dny
v týdnu s možností převzetí praxe v roce 2019 dle dohody.
Kontakt: 737 411 678
Přijmeme praktického lékaře pro dospělé do zavedené
ambulance v Kladně. Kontakt: 736 623 797, matejckova@
poliklinikapraha.cz
Klinika miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics v Praze přijme lékaře, atestovaného algeziologa.
Nabízíme atraktivní finanční ohodnocení, práci na HPP,
komplexní vyškolení v mezinárodním lékařském programu
FIPP (Fellow of International Pain Practice), práci v mezinárodním týmu expertů, participaci na klinických studiích
EuroPainClinics, profesní realizaci v přednáškové a publikační činnosti, 5 dní dovolené navíc. Požadujeme: atestaci
v oboru algeziologie nebo lékař zařazený do specializační
přípravy v algeziologii, zkušenosti z regionální anestezie,
aktivní znalost AJ, ŘP sk. B. Nástup možný ihned nebo dle
dohody. Své CV zasílejte na e-mail: bilkova@europainclinics.com, www.europainclinics.cz
Přijmeme do oční ordinace 20 km od Prahy lékaře. Nadstandardní vybavení včetně OCT. Kontakt: 602 357 210
Do zavedené ordinace v Olomouci přijmeme praktického
lékaře pro dospělé. Moderní vybavení, příjemné prostředí,
systém řízení fronty pacientů, výhodné platové a pracovní
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podmínky. Nástup od června 2018. Kontakt: 603 851 231
Progresivní ordinace praktických lékařů u metra Dejvická v Praze 6 hledá praktického lékaře/ku. Nadšení
pro medicínu a dobrá znalost AJ podmínkou. Více na
www.young.co.cz/nabor
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé,
i před atestací) na částečný úvazek v Liberci. Nástupní plat
800 Kč za hodinu. Kontakt: info@medling.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy hledá praktické lékaře/
lékařky. Požadujeme: VŠ a způsobilost lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství. Nabízíme: vybavenou ordinaci,
smlouvy se zdravotními pojišťovnami, výkonnostní odměnu
dle kolektivní smlouvy, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního
volna s náhradou mzdy. A další benefity v celkové hodnotě
až 43 208 Kč/rok. Kontakt: Mgr. Zuzana Větrovcová,
vetrovcovaz@dpp.cz, 725 368 140
Do nově otevírané endokrinologické ordinace v Jablonci
nad Nisou hledáme atestovaného endokrinologa minimálně na 2 dny v týdnu, popř. atestovaného internistu se
zájmem o endokrinologii. V případě zájmu nás kontaktujte
na v.prejzek@seznam.cz
Rehabilitační klinika Malvazinky: Staňte se členem našeho
týmu! Přijmeme anesteziologa na lůžková oddělení intenzivní péče a operační sály. Požadujeme: • specializovanou
způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicína •
profesionalitu, spolehlivost, flexibilitu. Nabízíme: • práci
na plný nebo částečný úvazek • pracoviště s moderním vybavením a kvalitní péčí • zajímavé finanční ohodnocení •
individuální přístup v menším kolektivu • zaměstnanecké
benefity. Nástup dle dohody. Kontakt (personální oddělení):
personalni.rkm@mediterra.cz
Hledám PL do ordinace v centru Ostravy na dlouhodobý
zástup za nadstandardních platových podmínek. Kontakty:
725 382 725, mholinka@seznam.cz
Lékař/lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo sanatorium Dobříš hledá lékaře na lůžka následné péče.
Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme mimořádné
individuální mzdové podmínky a pravidelné měsíční odměny. Kontakt: jn.mlezivova@seznam.cz, 318 541 253
Hledám lékaře na částečný úvazek do ordinace praktického
lékaře pro dospělé, východní Čechy, okres Ústí nad Orlicí.
Vhodné i pro kolegy v důchodu či na mateřské dovolené.
Ordinace se nachází v nových prostorech, je plně vybavená,
nabízím dobré finanční ohodnocení. Kontakt: 723 821 890,
mudr.danielaurbanova@seznam.cz
Do moderně vyb. ordinace VPL v Mělníku hledám lékaře/
ku na 2 dny/týd. (Čt, Pá, 16–20 ord. hod.). Vhodné i pro jiné
obory (ARO, interna atd.), odborný dohled zajistím. Odměna
35 000 Kč netto měs./20 ord. hod. týd. Kontakt: 724 792 270,
praktik.sever@gmail.com
Do zdrav. zařízení v Praze 8 přijmeme fyzioterapeuta
s dobrými znalostmi fitness a péče o sportovce. Nabízíme práci v příjemném kolektivu a v dobrých pracovních
podmínkách. V případě zájmu nás kontaktujte na
recepce@comhealth.cz, 774 229 170
Lékař VPL hledá k olegu do domova seniorů u Brna, 950 Kč
čistého/hodina (5–8 hod. týdně). Možno i pro internisty,
ARO. Kontakt: 608 203 478, domovubrna@gmail.com
Lékař VPL hledá kolegu do domova seniorů u Prahy – Kolín/Kutná Hora. 950 Kč čistého/hodina. (8–10 hod. týdně). Možno i pro internisty, ARO. Kontakt: 608 203 478,
kolegadods@gmail.com
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
Hledáme PL do ordinace 30 min od Prahy (40 km) směrem
na jih. Zavedená venkovská praxe, atestace není podmínkou,
zajistíme přípravu k atestaci na akreditovaném pracovišti!!!
Odměna 40 000 Kč čistého/měsíc na poloviční úvazek!!
Kontakt: 724 792 270
Do zdravotnického zařízení v Praze 8 přijmeme fyzioterapeuta/ku. Nabízíme práci v příjemném kolektivu a dobré
pracovní podmínky. V případě zájmu nás kontaktujte na
recepce@comhealth.cz nebo 774 229 170
Do zdrav. zařízení v Praze 8 přijmeme logopeda. Atestace
výhodou. Nabízíme práci v příjemném kolektivu, dobré
pracovní podmínky. V případě zájmu nás kontaktujte na
recepce@comhealth.cz, 774 229 170
Do zdrav. zařízení v Praze 8 a do nově vznikající pobočky
přijmeme ORL lékaře. Zájem o problematiku sluchadel
výhodou. Nabízíme práci v příjemném kolektivu, dobré
pracovní podmínky. V případě zájmu nás kontaktujte na
774 229 170, recepce@comhealth.cz
Pro Polikliniku Agel Ostrava přijmeme všeobecného
praktického lékaře, internistu a oftalmologa. Nabízíme
motivující finanční hodnocení, týdenní fond pracovní doby
35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené, stravenky, náborový příspěvek, příspěvek na vzdělávání, odměny a další
benefity. Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte
na e-mail: marketa.walachova@pol.agel.cz. Pro více
informací volejte na mobil: 602 111 433
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
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
Kolegu/ni psychiatra do zavedené moderní ordinace v Praze u metra Kobylisy. K dispozici služby klin. psychologů,
v rámci ordinace. Pro kolegy v přípravě možnost využití
i odpol. ord. hodin. Kontakt: 608 052 214
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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
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
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
Hledáme lékaře/lékařku internistu/odborného garanta
ambulance pro komplexní léčbu lymfedému v Č. Budějovicích. Nástup dle domluvy. Kontakt: 777 691 912, lymfocentrum@email.cz
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.
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
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
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
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
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
Pro privátní lékařské centrum v Praze (poblíž Václ. 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 nadstand. 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 Nem. 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
Nem. následné a rehabilitační péče v Praze 6 hledá vedoucího lékaře. Požadujeme spec. způsobilost v oboru, jehož
součástí je jeden z 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
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
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
Dermatolog Neratovice. Kožní ordinace v Neratovicích
přijme dermatologa. Vstřícné jednání, nadstandardní
podmínky. Kontakt: 603 448 353, derma@email.cz,
www.dermacentrum.cz
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
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
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,
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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
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
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
Hledám sestru do ordinace praktického lékaře v Praze 5,
25 hodin týdně, preferuji s dlouhodobou praxí, případně
i důchodového věku. 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
Do ordinace praktického lékaře v Praze 5 na 2–3 dny v týdnu přijmu i neatestovaného lékaře. Kontakt: 603 336 634
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
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
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

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

ORDINACE, PRAXE

Přenechám zavedenou alergologickou ambulanci v Opavě.
Kontakt: janstovam@seznam.cz
Prodám zavedenou gynekologickou ambulanci v Hanušovicích (okr. Šumperk). Smluvní vztah se všemi ZP. Forma
vlastnictví s. r. o. Kontakt: 603 321 807
Koupím dobře vedenou psychiatrickou praxi i s AT
(s. r. o., smlouvy se ZP), ev. další forma ambul. spolupráce,
Středočes. kraj, Praha. 27 let v oboru, II. atestace, licence,
diplom celož. vzd. Oboustranná serióznost, právně via ČLK.
Kontakt: 737 574 417
Obec Mokrá-Horákov hledá lékaře/lékařku (i na částečný výkon praxe), nejlépe se specializací na gynekologii,
může být i jiná odbornost. Nabízíme prostory samostatné
ambulance včetně příslušenství (čekárna, přípravna, ordinace, WC) ve Zdravotním středisku Mokrá 357 a obecní
byt 1+kk o výměře 42 m2 v BD Mokrá 361. Kontaktní osoba:
Aleš Ryšánek, 515 537 188, starosta@mokra-horakov.cz
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně
úplného servisu, férové smlouvy bez exkluzivity. Oceňování,
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poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt:
info@admedica.cz, 602 728 801, 775 679 982
Koupím oční ordinaci v Praze anebo do 50 km od Prahy.
Kontakt: 737 151 062
Perspektivně nabízím gynekologickou praxi v Podbořanech, okr. Louny. Kontakt: 474 770 658 dopoledne
Prodám dobře zavedenou soukromou oční ordinaci v centru
Liberce z důvodu odchodu do důchodu. Předání koncem
roku 2018. Kontakt: 732 707 579
Hledám ordinaci praktického lékaře v Královéhradeckém,
popř. Středočeském kraji. Jsem lékařka s atestací a praxí. Nabídky prosím na: ordinace.praxe@seznam.cz, 608 163 152
Nabízím dobře zavedenou diabetologickou ordinaci v Třebíči. Kontakt: 721 121 810. Zn.: nesouhlasím s e.Receptem!
Atestovaný rehabilitační lékař odkoupí, převezme praxi
rehabilitačního lékaře v Praze nebo okolí. Kontakt: rehabilitace.praxe@seznam.cz, 777 837 604
Hledám dermatologa k občasnému zástupu s výhledem
předání praxe v Karviné. Smlouva se všemi ZP, rozsáhlá
klientela, fototerapie, zákrokový sálek, ambulance v areálu
nemocnice. Kontakt: 596 312 818, 728 715 595
Koupím praxi praktického lékaře pro dospělé v Brně. Realizovat z mé strany možno okamžitě. Kontakt: 608 828 347
Prodám ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost
v Praze 10-Strašnicích. Zastávka tramvaje Radošovická.
V ordinaci pracuji již od roku 1971. Kontakt: 602 239 115
RDG praxi s UZ koupím v Praze a okolí, zájem trvá dlouhodobě i pro možný prodej v budoucnosti. Kontakt: uzpraxe@
seznam.cz
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře ve St. Městě
u Uh. Hradiště. Nově zrekonstruované prostory, cca 1600 registrovaných pojištěnců, smlouvy se všemi poj., kompletní elektronická evidence. Kontakt: info@mwmed.cz, 731 605 843
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé
(s. r. o.) v centru Brna. Prodej během roku 2018 (termín dle
dohody). Kontakt: vplbrno@seznam.cz
Převezmu/odkoupím praxi diabetologa, interního lékaře ve výhledu 3–12 měsíců. Jen Brno a okolí. Přes 20 let
v oboru, bohaté zkušenosti z ambulantní praxe, atestace
z interny, diabetologie, specializovaná způsobilost v oboru
VPL. Kontakt: diabrno@email.cz
Přenechám vybavenou ordinaci prakt. lékaře v Děčíně.
Kontakt: 722 579 505
Prodám ordinaci PL pro dospělé v Praze 2-Vinohradech. Nejlépe k polovině měsíce května 2018. Kontakt:
603 456 299, 222 521 735
Koupím kardiologickou praxi (celou nebo jen podíl) v Praze a okolí. Kontakt: 775 594 300. Odměna 100 000 Kč za
informaci, která povede k uzavření kupní smlouvy
Prodám zavedenou 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, extrai transkraniální sonografie hledá zaměstnání nebo převzetí
praxe nejlépe na Vysočině či jižní Moravě. Kolegiální jednání
a slušnost k pacientům je základem. Kontakt: neurologie.
ambulance@gmail.com
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

ZÁSTUP

Hledám urgentně lékaře do ordinace PL pro dospělé

v Jablonci n. N. na zástup během MD od 08/18. Jedná se
o menší obvod, součástí praxe pracovně lékařské prohlídky
pro automotive. Dobré platové podmínky. Kontakt: sandra.
cizkova@trw.com, 483 354 378
Hledám lékaře na zástup za MD od 8/2018 v ordinaci PL
v Benátkách nad Jizerou. Běžná ordinace, vč. závodní péče.
Možno PL, internista, i důchodce. Kontakt: 326 316 332,
776 252 848, mikmentova@centrum.cz
Nabízím zástup do ordinace PL (pondělky). Přednostně
Praha 1, 2, 6, mám atestaci ze všeobecného lékařství. Možnost pozdějšího rozšíření spolupráce. Kontakt: 604 920 279
Přijmu lékaře/ku do ordinace PL pro dospělé Praha 5 na 1 den
v týdnu během RD od září (ev. již července) 2018 na cca 6–9
měsíců. Akreditovaná ordinace, moderní vybavení, příjemné
prostředí. Kontakt: zastuppraha5@email.cz, 732 619 098
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
Nabízím zástup v ordinaci praktického lékaře v Praze.
Jsem lékařka s atestací v oboru, v 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

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám zavedenou kožní ambulanci MUDr. Milan Canibal,
s. r. o., ve Studénce. Smlouvy se všemi ZP. Klientela Studénka
a okolí a Valašsko. Dopravní dostupnost autobus, vlak. Kontakt: 602 580 001, 556 400 210, 556 708 916
Prod. vyb. ord. (4 koženková lehátka,4 instrum. stolky, horkovz. steril., autokláv, endoskopy, ultrazvuk s bar. doppl.,
gyn. kozu, pěkný nábytek, 2 elektrokoag. jednotky, vyb.
čekárny, odsávačku). Ceny dohodou. Dopravu zajistíme.
V případě zájmu zašlu specif. a fota. Kontakt: 604 627 556,
gastropel@seznam.cz
Koupím ordinaci VPL v Brně nebo okolí do 20 km. Atestaci
mám. Kontakt: vplbrno@email.cz, 777 939 650
Nabízíme dvě zavedené dermatovenerologické praxe
v Praze 2 na společné adrese, vedené formou s. r. o., smlouvy
se všemi pojišťovnami, ideální dostupnost MHD. Kontakt:
607 759 965, 604 480 947
Prodám téměř zánovní a nepoškozené lékařské lehátko
Urgent od firmy KK-EDEX, s. r. o., potažené netknutou
světle zelenou koženkou. Původní cena byla 40 000 Kč,
stávající cena je 20 000 Kč. Dopravu zajistíme. V případě
potřeby zašleme fotodokumentaci. Kontakt: 604 627 556,
gastropel@seznam.cz
Prodám zavedenou dermatologickou ambulanci (s. r. o.)
ve Frýdku-Místku. Kontakt: karlen@post.cz
Prodám mikroskopická skla podložní řezaná, 32 krabiček
à 50 ks, s matným okrajem 31 krabiček, 17 krabiček krycí
sklíčka 22 × 22, 50 krabiček 18 × 24. Cena dohodou. Kontakt: 777 554 537
Prodám nové nepoužité bubny pro horkovzdušnou sterilizaci kulaté, průměr 35 cm, výška 20 cm – 2 ks a průměr
35 cm, výška 30 cm – 2 ks. Cena dohodou. Kontakt:
777 554 537
Prodám instrumentační stolek, dvě patra, výška 80 cm,
plocha 70 × 50 cm, vrchní plato z nerez oceli, a další stejné
velikosti, desky sklo. Cena dohodou. Kontakt: 777 554 537
Prodám přístroj Quickread 101, Orion diagnostica. Cena
3000 Kč. Kontakt: 602 602 103
Prodám horkovzdušný sterilizátor Stericell 55 z roku 2003,
ordinace PL, minimálně používaný. Cena 8000 Kč. Vysoké
nad Jizerou. Kontakt: 775 155 166
Prodám velmi výhodně repasovaný perimetr AP 340 KOWA,
rok výroby 2008. Kontakt: 608 807 320
Prodám vybavení ordinace v Praze z důvodu odchodu do důchodu: 2 kovové lékárny (tj. prosklené skříně), 4šuplíkovou
kartotéku, 3 židle, lehátko, stolky, psací stůl, Chiratom 70,
sterilizátor HS-32. Kontakt: ordinace-praha-10@seznam.cz
Mám zájem koupit ordinaci praktického lékaře v Hradci
Králové. Jsem atestovaný lékař s 8letou praxí. Nejdříve
možná forma pravidelného zástupu. Kontakt: 776 156 043,
cejnar.z@seznam.cz
Odprodáme pedopsychiatrický úvazek v Praze, smlouva
se všemi zdravotními pojišťovnami. V případě zájmu nás
prosíme kontaktujte na tel. 604 220 920
Prodám lékařskou praxi, obchodní podíl v prosperující
společnosti VPL Ordinace, s. r. o. + vlastní prostory v rámci zdravotního střediska v Chropyni. Vhodné pro mladé
atestované lékaře/lékařky s možností postupného převzetí
a odkoupení. Kontakt: 724 108 190
Prodám výhodně biorezonanční přístroj BICOM, starší,
funkční. Bohaté příslušenství, množství testovacích alergenů, literatura. Vhodný pro humánní i veterinární použití.
Cena dohodou. Kontakt: 607 847 555

Prodám zavedenou kožní ambulanci ve Vrchlabí. Možnost
i ubytování. Kontakt: 775 050 605
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 lékařskou praxi PLDD v Praze 2. Kontakt:
603 746 348, ivbuk@seznam.cz
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
Nabízím zavedenou praxi PLDD v centru Plzně. Již nyní
možný zástup 1–2 dny v týdnu. Odprodej k 1/2019. Kontakt:
605 263 289
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
Prodám starší UZ přístroj BTL 8140 s vag. i břišní sondou,
+ přídavnou tiskárnou Mitsubishi model P93E. Lacino
do začínající privát. gynek. ambul. Kontakt: 602 297 360
(končím – věk).
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 červen 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 8880DN (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 vydaných 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. Nový,
skladový, r. výroby 2013, nevyužitý, použit jednou při spuštění, předvedení. Záruka 1 rok, cena dohodou. Kontakt:
602 800 577, roman.horny@volny.cz
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
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SERVIS
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
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
Prodám ultrazvukový diagnostický přístroj firmy Siemens
– Sonoline SL-1 s břišní sondou 3,5/15 + videoprinter P-67E,
display monitor, perfektní stav, málo používaný. Levně, cena
dohodou. Kontakt: MUDr. Robětín, praktický lékař, karel.
robetin@seznam.cz, 735 507 111

KŘÍŽOVKA O CENY

PRONÁJEM

SLUŽBY

Příprava na kontroly SÚKL + řízená dokumentace, kategorizace prací, bezpečnost práce a pož. ochrana pro lékaře
(v rozsahu zák. povinnosti). Celá ČR. Kontakt: info@admedica.cz, 777 879 314, 775 679 982
Účetnictví, personalistika pro lékaře. Víme, co potřebujete
– zajišťujeme komplet předpisovou základnu ve zdravotnictví. Celá ČR. Kontakt: info@admedica.cz, 602 735 314
Zavedení GDPR přímo pro Vaši ambulanci – audit a příprava
celé agendy na míru. Celá ČR. Kontakt: info@admedica.cz,
777 879 314
Lékařka, t. č. v důchodu, ráda pomůže občas pohlídat malé
dítě v Praze, v dosahu MHD. Kontakt: 602 977 317
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

SEZNÁMENÍ

Milou, usměvavou, inteligentní a šarmantní partnerku
(nejlépe lékařku) pro krásný a trvalý vztah hledá nevšední, velice sympatický, vysoký a štíhlý muž 53/190 z Prahy.
Pracuji jako vrcholový manažer, jsem rozvedený. Kontakt:
santion@email.cz
Sportovně založená atraktivní lékařka se ráda seznámí s podobně naladěným kolegou, VS 168/50/38, zn. Středočeský
kraj. Kontakt: lekaris@email.cz

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.
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Provozování lékařství je boj a také ... (dokončení citátu, jehož autorem je starověký řecký lékař Hippokratés,
najdete v tajence).
VODOROVNĚ: A. Sdružení podniků; obvazový materiál; žena pravoslavného kněze. – B. 1. díl tajenky. – C.
Severští paroháči; nejmenší tur; pružina; dvakrát snížený tón. – D. Citoslovce oslího hlasu; opevněné sídlo; cesty
vzduchem; jsoucí bez karet téže barvy. – E. Nikoli; klus koně; ženské jméno; drancování; ukvapený. – F. Námořní
plavidlo; hruď; zapírat (zastarale); vedle. – G. Severoamerický indián; vinšovat; sokolská slavnost; tekutina proudící
v cévách živočichů. – H. Německy „den“; šupinatý jílový nerost; vladař; tenké. – I. 3. díl tajenky. – J. Špice; čili; zase;
přitakání. – K. Značka aut; být vzhůru; jas; slovensky „hněv“. – L. Jméno americké herečky Westové; neodborník;
karetní hra; cigarety (slangově). – M. Iniciály spisovatele Travena; forma léku; nehýbat se; korýši; anglicky „nebo“.
– N. Slovenské město; zákusek; obruče; SPZ Teplic. – O. Zolův román; značka zápalek; otrava; finské město. – P. 2.
díl tajenky. – Q. Kladná elektroda; latě; jméno herce Delona.
SVISLE: 1. Nedbale vykonávat; děťátko. – 2. Druhová číslovka; ožehávat; pomůcky kovbojů. – 3. Plemeno;
truchlohra; hrdinka Nezvalova díla. – 4. Orgány sluchu; hudebník; značka nábytku; výklenek v kostelní zdi k umývání rukou. – 5. Vruboun; místo; kontrabas; ovocná zahrada. – 6. Slovenský národní park; přidružit; ve svém bytě.
– 7. V pravý čas; dřívější řemeslník spravující porcelánové a hliněné nádobí; ochucovat solí. – 8. Velký americký
papoušek; lupen; stařec; horní stěny místností. – 9. Čaloun; zbabělec; spojovat kroucením; k čemu. – 10. Jméno
zpěvačky Langrové; zamýšlet; části paží. – 11. Dvojice; překrýt nálepkou; rozhlasové přijímače. – 12. Mužské jméno;
vytrhávat plevel; mít dovoleno; mužské jméno. – 13. Let z místa na místo; bavlněná tkanina; zábavy; tamta. – 14.
Zařízení umožňující práci ve vodě; pilní lidé; karetní výraz. – 15. Konec modlitby; cípatý výrůstek na hlavě některých ptáků; otočný nosník. – 16. Slovensky „jiskřivé“; vaječník.
Pomůcka: anoa, ilit, lavabo.

V tajence křížovky v Tempus
medicorum 4/2018 se skrýval citát
německého mnicha, kněze a profesora teologie Martina Luthera:
Medicína dělá lidi nemocnými,
matematika smutnými a teologie
hříšnými.
Švédský thriller z produkce
vydavatelství Mladá fronta Velké
vody autora Arne Dahla (viz anotaci
str. 33) vyhrává deset vylosovaných
luštitelů: Jiří Foltín, Prachatice;
Eva Horáčková, Studenec; Pavel
Kasík, Komárov u Hořovic; Petr
Martinek, Hradec Králové; Helena
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Pardová, Opava; Renata Radeva,
Ostrava; Libuše Sedláková, Boskovice; Karel Špaček, Jihlava;
Dagmar Vodová, Brno; Jozef Zákopčan, CSc., Brno.
Na správné řešení tajenky z čísla 5/2018 čekáme na adrese recepce@clkcr.cz do 2. června 2018.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování
o ceny mohou být zařazeni pouze
lékaři registrovaní v České lékařské
komoře.

Inzerce A181001432 ▼

Nabízíme k pronájmu nově zřízenou ordinaci v centru města
Valašské Klobouky v nově vybudovaném podnikatelském
komplexu. Jedná se o bezbariérový přístup s výtahem.
V domě se nachází lékárna, 17 pokojů, dokončuje se rehabilitační zázemí, které je možno využít. Pro lékaře, personál
možnost přidělení služebního bytu. Kontakt: PhDr. Fr. Sába,
frantisek.saba@atlas.cz nebo 603 236 413
Nabízím k pronájmu – jen pro vážného zájemce majícího
smlouvy se zdrav pojišťovnami – zavedené NZZ Centrum
psychosomatické medicíny ALAID v Čelákovicích, s dvouordinací na poliklinice v Brand. n. Labem. Odd. RHB s vodoléčbou/recyklace/+ambul. prac. pro tři lékaře + 3 fyzioter. +
2 spec. SZP/terapeutky. Bezbariér. nadstandard. Klientela
3× 2 tis. pac./prům. provoz. kapacita 120 pac./den + víkend.
programy + prog. následné péče + outdoor. programy. Lukrativní lokalita v centru města, klidová zóna, měst. park.
Dostupnost z Prahy/Masaryk. nádr., metro i dálnice jen
20 minut. NZZ v prvorepublikové vile/funkcionalismus po
rekonstrukci a kolaudaci ZZ, přístup do kryté parkové zahrady
s holandským altánem – 3. ord. lékaře, skupin. psychoter. +
arte + odbor. semináře. Info: www.alaid.cz, Google: Centrum zdraví ALAID. Kontakt: 735 774 000, fuzek@alaid.cz
Pronajmu ordinaci 93 m2 v polyfunkční budově v Olomouci.
V budově jsou další lékařské ordinace, lékárna, parkoviště,
MHD, nákupní zóna, v blízkosti FN. Kontakt: 606 846 077
PL hledá k pronájmu ordinaci (2 místnosti + čekárna)
v Praze 2 nebo v Praze 1 od 07–08/2018. Prosím pište na
r.paroubkova@volny.cz. Děkuji
Nabízím pronájem soukromých ordinací v mé nemovitosti, lukrativní lokalita v Praze, parkování, rychlý internet.
Veškeré podmínky a detaily ústně. Kontakt: 602 379 530
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
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, 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
Nuselská poliklinika nabízí k pronájmu ordinaci ve 4. patře,
Táborská 321/59, Praha 4, o ploše 14,12 m2 s možností využití
společné čekárny o ploše 16,06 m2. Kontakt: 607 761 021,
pilsova@medistylpharma.cz
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JEŠTĚ NÍŽE, JEŠTĚ LÉPE
Fixní kombinace rosuvastatinu a ezetimibu1
Možné titrace: 10 mg / 10 mg; 20 mg / 10 mg1
Účinně snižuje TC, LDL-C, TG, Apo B a zvyšuje HDL-C1
Zkrácená informace o přípravku: Delipid Plus 10 mg/10 mg tvrdé tobolky; Delipid Plus 20 mg/10 mg tvrdé tobolky
Složení: Jedna tobolka obsahuje rosuvastatinum (jako rosuvastatinum zincicum)/ezetimibum: 10 mg/10 mg; 20 mg/10 mg, Indikace: Léčba primární hypercholesterolemie jako
substituční léčba u dospělých pacientů náležitě léčených jednotlivými léčivými látkami podávanými souběžně ve stejných dávkách jako ve fixní dávkové kombinaci, ale ve formě
samostatných přípravků. Dávkování: Doporučená denní dávka je jedna tobolka příslušné síly s jídlem nebo bez jídla. Bezpečnost a účinnost přípravku Delipid Plus u dětí ve věku
do 18 let nebyly stanoveny, proto se jeho použití v této věkové skupině nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky (rosuvastatinum, ezetimibum) nebo na kteroukoli pomocnou látku, aktivní onemocnění jater, závažná porucha funkce ledvin, myopatie, těhotenství a kojení, současné užívání cyklosporinu. Zvláštní upozornění: Všechny pacienty
zahajující léčbu je třeba poučit, aby okamžitě hlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest svalů, citlivost nebo slabost, doporučuje se provést testy jaterních funkcí a kreatinkinázy (CK)
a také INR (u pacientů současně užívajících warfarin); pacienti s rizikem pro vznik diabetu by měli být klinicky a biochemicky monitorováni. Interakce: Delipid Plus je kontraindikován
u pacientů současně léčených cyklosporinem; nedoporučuje se současné užívání rosuvastatinu a inhibitorů proteáz, inhibitorů transportních proteinů, gemfibrozilu a kyseliny fusidové.
Nežádoucí účinky: Časté nežádoucí účinky: diabetes mellitus, bolest hlavy, závratě, zácpa, nauzea, bolest břicha, flatulance, myalgie, astenie, zvýšení ALT a/nebo AST. Výskyt nežádoucích účinků častější při zvyšování dávky přípravku. Doba použitelnosti: 3 roky. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte přípravek
v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí. Balení: 10, 28, 30, 56, 60, 84, 90 tvrdých tobolek v blistru tvarovaném za studena (OPA/AL/PVC //
Al). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko. Registrační čísla: Delipid
Plus 10 mg/10 mg: 31/354/14-C; Delipid Plus 20 mg/10 mg: 31/355/14-C. Datum první registrace: 1.10.2014. Datum revize textu: 11.6.2017.
Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplným Souhrnem údajů o přípravku.
Literatura: 1. SPC přípravku Delipid Plus®.
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