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Stop zbytečné administrativě
Chceme se uzdravených pacientů nebo snížil pověnovat pacien- čet komplikací. To ne, ale obchod jim
tům a medicíně, jen kvete.
dobře pracovat
Medicína samozřejmě nemůže funa kvalitně léčit, govat metodou zkouška omyl, ale ona
nechceme zby- tak také ani nefunguje. Jak choroby
tečně papírovat. rozpoznávat a jak postupovat při jejich
Čím dál tím čas- léčení, tyto informace přece tvoří nejtěji a bohužel důležitější část obsahu odborných léi oprávněně si kařských knih. Právě to se učí medici na
pacienti stěžu- fakultě, právě tyto zkušenosti získávají
jí, že lékaři a sestry stále více hledí do mladí lékaři od starších kolegů. Studium
papírů nebo počítače a skutečný mezi- medicíny i lege artis výkon lékařského
lidský kontakt se vytrácí. Pro samou ad- povolání není ve své podstatě vlastně
ministrativu přetíženým zdravotníkům o ničem jiném než o kvalitě zdravotní
často nezbývá čas na to nejdůležitější péče a o bezpečnosti pacientů. My lékaři
– na pacienty.
jsme si zkrátka své vlastní omylnosti
Byrokratická smršť, která nám dobře vědomí a známe cenu, která se
komplikuje práci, je často paradoxně platí za naše chyby.
zdůvodňovaná snahou o větší bezpečNe že by se někdy nehodil pohled
nost pacientů. Jako by nám lékařům šlo takříkajíc zvenku. Je dobré vyslecho něco jiného.
nout třeba i laická doporučení. Ještě
„Primum non nocere“ – především lepší je však nechat si radit od někoho,
neškodit. Jeden ze základkdo medicíně skutečKomora
ních imperativů lékařskéně rozumí. Tedy spíše
ho povolání předávaný
vyhlašuje válku od kvalifikovanějších
mezi doktory z generace
a zkušenějších kolegů
zbytečné
na generaci. Pocit zodponež od samozvaných
vědnosti, strach z chyby,
administrativě. věrozvěstů kvality, ktez nezdaru a selhání. Lékaři
ří často sami ani nikdy
samozřejmě nejsou všemohoucí bohové. nikoho neléčili.
Tak jako jiní profesionálové i oni dělají
Zákony, vyhlášky, vládní nařízení,
chyby, ale vždy se snaží svým pacientům metodické pokyny a vnitřní předpisy.
pomáhat ze všech sil. Omyl, kterého se Hlášení, statistika, grafy a tabulky. Popři práci dopustí lékař, může mít pro učení, oznámení, prohlášení, revers.
pacienta katastrofální důsledky.
Metodika, kontrola. Všichni to známe.
Pacienti sice svým lékařům důvěřují, Dej blbci funkci, vymyslí lejstro, komisi
ale zároveň se trápí obavami, že se při či akreditaci!
jejich léčení něco nepovede, že se stane
Česká lékařská komora považuje
chyba. A tento pochopitelný strach je narůst byrokracie a zbytečné adminiživnou půdou pro tvůrce nejrůznějších strativy za jednoznačně negativní jev
akreditací a metodik hodnocení kvality ochuzující zdravotníky o čas, který by
a bezpečnosti. Vždyť kdo by si nepřál mohli věnovat skutečné péči o své pabezpečnější zdravotnictví?
cienty.
Pro bezpečnost pacientů jsou nejKomora vyhlašuje válku zbytečné
důležitější vzdělaní lékaři a dostatek administrativě. Jako první krok vás žázdravotnického personálu. Je příznač- dáme, abyste nám posílali informace
né, že katastrofální personální situace o nejrůznějších zbytečných a nesmyslnašich nemocnic nejrůznější akreditač- ných povinnostech, které lékařům a dalní komise a kontrolory kvality většinou ším zdravotníkům ukládají různé právní
vůbec nezajímá.
předpisy, nařízení, směrnice, metodiky
Obchodníci s iluzí stoprocentně bez- a akreditace.
pečného zdravotnictví jsou v posledních
Máme toho dost. Pojďte do toho
letech nebývale úspěšní. Ne že by se s námi. Nenechme se už dále šikanovat!
snad díky jejich aktivitě zvýšil počet
Milan Kubek
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Stop zbytečné administrativě

Lékaři i ostatní zdravotníci chtějí léčit a starat se dobře o pacienty

Č

eská lékařská komora se znepokojením sleduje neustálé
bujení byrokracie ve zdravotnictví a narůstání objemu
administrativy, která zdravotníkům
komplikuje práci. Úlevu pro zdravotníky
přitom nepřináší ani elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace.

přispívají k bezpečnosti pacientů, nebo
naopak.
Za obzvláště tristní považujeme současný
způsob vedení zdravotnické dokumentace,

jejíž větší část neobsahuje žádné užitečné
informace potřebné pro řádné poskytování
kvalitní a bezpečné zdravotní péče. Podstatnou část zdravotnické dokumentace dnes

Zdravotničtí pracovníci dosud většinou mlčky akceptovali postupně narůstající požadavky nejrůznějších institucí,
organizací zabývajících se lidskými právy,
teoretických organizátorů zdravotnictví
a ošetřovatelství, politiků a legislativních
právníků jako nezbytnou nutnost poskytování zdravotní péče, vyplývající zejména
z požadavků legislativy Evropské unie. Pohár
naší trpělivosti však již přetekl.
Česká lékařská komora vytvořila Výbor pro bezpečnost pacientů, který bude
s podporou právní kanceláře komory
analyzovat jednotlivé platné i navrhované právní normy s ohledem na to, zda
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tvoří úřední dokumenty, jež nesouvisí s prací
lékaře ani sestry. Jedná se například o různé
druhy informovaných souhlasů.
Další problematickou oblastí je sesterská
dokumentace, jejíž vedení je sestrám uloženo
s úmyslem optimalizovat ošetřovatelský proces. Sesterská dokumentace obsahuje řadu
vložených listů – formulářů, kde většinou
zatrhávacím způsobem jsou křížkovány určité
rizikové faktory s cílem definovat ošetřovatelské problémy pacienta. Ošetřovatelská
dokumentace se jeví jako zcela nadbytečná
administrativní zátěž, neboť každá kvalifikovaná zdravotní sestra umí učinit při příjmu
jasný a efektivní zápis nezabírající dlouhé minuty vyplňováním administrativních dotazníků, jehož výsledkem je zjištění nezbytných
informací o pacientovi, aniž by bylo nutno
studovat prefabrikované formuláře.
Celá administrativní agenda je v současnosti kontrolována soukromými akreditačními společnostmi, které nejen dodržování
všech těchto normativů vyžadují a kontrolují,
ale dále rozšiřují nadbytečné administrativní
úkony pod záštitou platné nepřehledné právní úpravy. Akreditace se neopodstatněně staly
jakousi vyžadovanou vyzdvihovanou normou
jak ze strany pojišťoven, tak ze strany MZ ČR.
Ve zdravotnických zařízeních vzniká opačný
dojem vyjádřený sloganem: „Dokud jsme
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neměli akreditaci, starali jsme se o pacienty!“ Zmíněné společnosti navíc čerpají ze
zdravotnictví nemalé prostředky, protože
akreditace podléhají pravidelným reakreditacím, tedy zdravotnické zařízení se stává
trvalým zákazníkem a zdrojem zisku těchto
komerčních subjektů.
Nejenom v ČR, ale i v zahraničním
tisku se množí zprávy o tom, že lékaři
opouštějí své povolání, a jedním z předních argumentů je nárůst zdravotnické administrativy. Pacienti si právem
stěžují, že lékaři a sestry stále více hledí do papírů nebo počítače a skutečný
mezilidský kontakt se vytrácí. Existují
i studie hovořící o bezúčelnosti akreditací,
jež nevedou ke snížení chybovosti ve zdravotnických zařízeních. Přiloženy jsou články
z recentního zahraničního tisku, z nichž je
patrné, že experti zabývající se kontrolou
kvality směřují ke zjednodušení administrativy. Lze jednoznačně vyslovit závěr, že
mnohé nevhodné postupy přebralo české
zdravotnictví ze zahraničí, často z USA (např.
ošetřovatelský proces), přičemž i v těchto
zemích již od svých původních postupů z důvodu nevhodnosti a neúčelnosti ustupují.
ČLK vyzývá své členy lékaře, ale
i ostatní zdravotníky, aby aktivně upozorňovali Výbor pro bezpečnost pacientů

ČLK na případy, kdy nesmyslná administrativní zátěž a byrokratické předpisy
okrádají zdravotníky o čas, který by mohli
věnovat péči o své pacienty.
ČLK vyzývá Ministerstvo zdravotnictví i zákonodárce, aby se zasadili o snížení objemu zdravotnické administrativy, aby nám pomohli eliminovat absurdní
a nadbytečné administrativní požadavky.
ČLK požaduje kritické zhodnocení přínosu dosavadní činnosti nejrůznějších
akreditačních komisí. ČLK se bude snažit
vést své členy k racionalizaci zdravotnické
dokumentace.
Cílem našeho snažení je úspora času
zdravotníků, abychom se mohli více věnovat svým pacientům a abychom nemuseli ztrácet drahocenný čas vypisováním
papírů či vyplňováním nejrůznějších
elektronických formulářů. ČLK zároveň
upozorňuje, že omezení nadměrné administrativy a byrokratické zátěže nejen
zvýší kvalitu a bezpečnost zdravotní
péče, ale zároveň uspoří zdravotnickým
zařízením nemalé finanční prostředky.
Za výbor pro bezpečnost pacientů ČLK
MUDr. Pavel Kubíček, koordinátor
prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.
MUDr. Milan Kubek
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
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Krize ve zdravotnictví trvá
Druhý otevřený dopis prezidenta ČLK předsedovi vlády ČR
Vážený pane předsedo vlády,
Česká lékařská komora před třemi
měsíci začala varovat občany, že jim za
současných podmínek již nejsme schopni
garantovat bezpečnost zdravotní péče.
Před třemi měsíci jsem Vás také jménem
profesní lékařské samosprávy otevřeným
dopisem informoval o katastrofální personální situaci v podfinancovaném českém
zdravotnictví. Česká lékařská komora před
třemi měsíci vyzvala Vaším prostřednictvím
vládu ČR k vytvoření realistického plánu pro
řešení této krize.
Ačkoli od zveřejnění naší výzvy
uplynulo již čtvrt roku, prakticky nic se
nezměnilo. Výdaje na zdravotnictví patří
v České republice mezi nejnižší v rámci EU.
Nedostatek zdravotníků se nadále prohlubuje. Řada nemocnic je v současnosti personálně zdevastovaná tak, že musí být omezován provoz i na jejich klíčových odděleních.
V mnoha městech a obcích občané marně
shání praktické lékaře. Kvůli nedostatečným
úhradám od zdravotních pojišťoven se stále
prodlužují čekací doby na plánovaná vyšetření u ambulantních specialistů. V nemocnicích je systematicky porušován a obcházen
zákoník práce, není dodržována ani vyhláška
o minimálním personálním vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Komora již zaznamenala dokonce i případy nelegálního
zaměstnávání cizinců se spornou kvalifikací.
Česká lékařská komora považuje i nadále
za nezbytné, aby Vaše vláda ještě v tomto
volebním období řešila minimálně následujících pět problémů:

Zvýšení výdajů na zdravotnictví

– Zdravotnictví je katastrofálně podfinancované a vládou schválená minimální úprava
výše platby za tzv. státní pojištěnce nestačí
ani na slibovaný růst platů zdravotníků, natož
pak na zvýšení příjmů poskytovatelů zdravotních služeb a na profinancování potřebného
rozvoje medicíny. Zavedení zdravotní daně
na tabák a na alkohol pan ministr Němeček
sice veřejně podpořil, ale pokud jsou naše
informace správné, žádný konkrétní návrh
nepředložil. Zákon zajišťující pravidelnou
valorizaci platby za tzv. státní pojištěnce vláda neprojednávala.
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Spravedlnost v úhradách
zdravotních služeb

– V této oblasti se nezměnilo vůbec nic.
Zdravotní pojišťovny platí a patrně i nadále budou platit za stejné výkony jednotlivým zdravotnickým zařízením různě. Lepší ohodnocení
lidské práce v Seznamu zdravotních výkonů
Ministerstvo zdravotnictví nepřipravuje. Se
zrušením nespravedlivých regulací v tzv. úhradové vyhlášce a s jejich nahrazením funkčním
revizním systémem zdravotních pojišťoven
ministerstvo nepočítá. Právo svobodně si volit
lékaře a zdravotnické zařízení bude pacientům
upíráno i nadále.

Zvýšení příjmů zdravotníků

– Závazek vlády zvýšit tarifní platy zaměstnanců části nemocnic považujeme za krok sice
nezbytný, ale nedostatečný. Pokud nebude
schválena novela zákoníku práce, která sjednotí
pravidla odměňování zaměstnanců v nemocnicích podle tarifních tabulek, pak bude personální devastace zejména regionálních nemocnic pokračovat. Možnost, že by vláda uzavřela
s hejtmany jakési memorandum, ve kterém by
se kraje zavázaly zvýšit platy v regionálních nemocnicích, nepovažují zdravotníci za řešení již
z toho důvodu, že jak pan ministr Němeček, tak
Vy osobně jste obdobné memorandum, které
s vládou ČR v roce 2011 uzavřely odbory, označili
za závazek právně nevymahatelný.

Reforma vzdělávání lékařů
a zdravotních sester

– Vláda sice schválila zákona o vzdělávání
lékařů, který ČLK považuje za v podstatě přijatelný kompromis, ale Ministerstvo zdravotnictví zároveň vytváří pozměňovací návrhy,
které tento kompromis mohou rozbořit. Například realizace plánu, aby lékaři po složení
atestace v rámci rezidenčního programu měli
povinnost pracovat nejméně pět let ve svém
oboru v České republice, by zcela spolehlivě
vyhnala do ciziny další stovky mladých lékařů hned po škole. Osud obou vzdělávacích
zákonů je zkrátka stále nejistý.

Kontrola personálního vybavení
poskytovatelů zdravotních služeb

– ČLK nadále navrhuje, že převezme
kontrolu personálního vybavení zdravot-

nických zařízení včetně nemocnic. O tomto
svém návrhu jsme jednali s hejtmany i se zástupci starostů. Ministerstvo zdravotnictví
však potřebnou novelu zákona o zdravotních
službách nepřipravuje.
Vážený pane premiére,
Váš slib, že se budete kritickým stavem
našeho zdravotnictví osobně zabývat, vnímali lékaři i ostatní zdravotníci jako důkaz
toho, že alespoň Vy osobně jste si závažnosti
situace vědom. Za dostupnost kvalitní, a především bezpečné zdravotní péče zodpovídá
občanům nejenom ministr zdravotnictví,
ale celá vláda. Z toho důvodu jsme Vás také
žádali, abyste svolal koaliční jednání s cílem hledat řešení současné krize. Jednání
předsedů koaličních stran za účasti ministra
zdravotnictví a zástupce hejtmanů se uskutečnilo 3. května a Česká lékařská komora
zde měla možnost prezentovat některé své
návrhy, za což Vám děkujeme. Výsledkem
jednání byl úkol pro pana ministra Němečka připravit plán na řešení krize ve zdravotnictví tak, aby jej mohla vláda do konce
měsíce května projednat. Pokud jsou naše
informace správné, Ministerstvo zdravotnictví ČR žádný smysluplný plán pro řešení
krize nevytvořilo a vláda ČR žádný materiál
neprojednávala.
Uplynulo čtvrt roku a mně nezbývá nic
jiného než Vás opět požádat o další osobní
intervenci v této věci. Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že vedle závazku zajistit
stejné úhrady za identické výkony z prostředků veřejného zdravotního pojištění
všem poskytovatelům zdravotních služeb
nejsou plněny ani další podstatné body programového prohlášení Vaší vlády. Jedná se
například o přijetí zákona o neziskových
nemocnicích nebo o striktní oddělení vlastnictví zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení.
Vážený pane premiére, zdravotnictví volá
o pomoc a Česká lékařská komora bude i nadále pokračovat v informační kampani, jejímž
cílem je varovat občany a ukazovat pravdivý
obraz českého zdravotnictví.
V Praze 7. 6. 2016
MUDr. Milan Kubek,
prezident České lékařské komory
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Mimořádná porada předsedů
OS ČLK a představenstva

Vzhledem k hektické situaci ve zdravotnictví svolal prezident ČLK na čtvrtek 19. 5. 2016
do Prahy předsedy okresních sdružení na mimořádnou poradu se členy představenstva.
Pomoc ze strany okresních funkcionářů komory a viditelný tlak ze strany lékařů
i ostatních zdravotníků jsou nezbytným předpokladem úspěchu.
Aktivizovat musíme zejména soukromé lékaře, kteří většinou mlčí, a jejich představitelé sdružení v tzv. Koalici soukromých
lékařů nám dokonce otevřeně podráží nohy.
Není jednoduché bojovat za zájmy soukromých lékařů v situaci, kdy jejich představitelé,
případně osoby za jejich představitele se vydávající, veřejně vyhlašují, že ambulantní sféra
nemá problém, a ještě je dokonce schopna
převzít práci za údajně „zbytné“ nemocnice.
Dne 3. 5. 2016 předseda vlády ČR
Mgr. Sobotka (ČSSD) na základě požadavku
ČLK svolal jednání předsedů koaličních stran
Ing. Babiše (ANO) a MVDr. Bělobrádka (KDU-ČSL) s ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem (ČSSD), s předsedou zdravotní komise
Asociace krajů hejtmanem MUDr. Běhounkem,
předsedkyní OSZSP Žitníkovou, předsedou
LOK-SČL MUDr. Engelem a prezidentem ČLK.
Dr. Kubek na jednání vysvětloval jednotlivé
body krizového plánu, jehož vytvoření ČLK
požaduje. Po delší diskusi, která ukázala velké
rozdíly ve vnímání situace ve zdravotnictví
mezi ministrem financí na straně jedné a ostatními účastníky jednání na straně druhé, uložil
předseda vlády ministrovi zdravotnictví, aby do
konce května předložil do vlády plán na řešení
situace zdravotnictví. Ministr zdravotnictví má
při tvorbě plánu spolupracovat s ČLK, s odbory
a s kraji. Na tiskové konferenci po skončení
jednání prezentoval předseda vlády ČR Sobotka vůli prosadit zvýšení platů zdravotníků
o 10 % od ledna 2017. Prezident ČLK označil
pouhé jednorázové zvýšení platů za nedostatečné opatření, které krizi nevyřeší, a oznámil, že ČLK trvá na všech svých požadavcích.
Vzhledem k tomu, že neexistuje dohoda o jejich
splnění, bude ČLK nadále pokračovat v informační kampani „Zdravotnictví volá o pomoc“.
Dne 4. 5. 2016 proběhlo první jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví o plánu
na řešení krize ve zdravotnictví.
Dne 10. 5. 2016 po jednání s předsedou
Národní rady osob se zdravotním postižením
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Představenstvo ČLK vyslovilo poděkování těm OS ČLK, která se rozhodla naši
společnou akci finančně podpořit. Zatím
jde o: Praha 2 – 200 000 Kč, Olomouc –
100 000 Kč, Ostrava – 100 000 Kč, Praha
5 – 100 000 Kč, Přerov – 50 000 Kč, Kroměříž – 40 000 Kč, Písek – 40 000 Kč,
Praha 3 – 40 000 Kč, Klatovy – 33 200 Kč
(100 Kč na člena), Praha 6 – 30 000 Kč.
(NRZP) oznamuje prezident ČLK, že lékařská
komora zakládá Výbor pro bezpečnost pacientů, jehož úkolem bude hodnotit existující
i připravované zákony, vyhlášky a další právní
normy z pohledu, zda přispívají k bezpečnosti
pacientů, nebo naopak bezpečnost zdravotní
péče snižují například tím, že ukládají zdravotníkům povinnosti, které je připravují o čas,
který by jinak mohli věnovat péči o pacienty.
Výbor bude mít k dispozici právní kancelář
ČLK a jeho prvním členem se stal předseda
NRZP Mgr. Václav Krása.
Dne 17. 5. 2016 ministr Němeček představil návrh Akčního plánu pro zdravotnictví, který však podle názoru ČLK není řešením krize
ve zdravotnictví. Pouhé jednorázové zvýšení
platby za státní pojištěnce a zvýšení tarifních
platů zdravotníků v části zdravotnických zařízení nestačí. ČLK trvá na svých návrzích Krizového plánu pro zdravotnictví. Prezident ČLK
oznamuje na tiskové konferenci po jednání
s ministrem, že ČLK ve své informační kampani „Zdravotnictví volá o pomoc“ pokračuje.
Dne 18. 5. 2016 Ministerstvo zdravotnictví
zaslalo ČLK text komplexního pozměňovacího návrhu, který k vládou schválenému textu
zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů,
vypracovalo na základě podnětů UK, LF a odborných společností. Návrh obsahuje pro ČLK
nepřijatelné změny, jako například povinnost
rezidenta pracovat 5 let po složení atestace
v daném oboru na území ČR. S přijatelnou

mírou nadsázky lze takový návrh hodnotit
jako „nevolnictví“ pro lékaře.
Účastníci porady diskutovali za přítomnosti zástupce firmy Ewing PR s. r. o. o dalším průběhu kampaně „Zdravotnictví volá
o pomoc“.

Prioritní úkoly:

• Přesvědčit zdravotníky v nemocnicích,
že se nemohou spokojit s pouhým příslibem jednorázového zvýšení tarifních
platů v části nemocnic o 10 %.
• Eliminovat negativní vliv tzv. Koalice
soukromých lékařů, která svými vyhlášeními torpéduje aktivitu ČLK a kolaboruje s ministrem zdravotnictví a s ministrem financí.
• Vysvětlit soukromým lékařům, že kampaň organizovaná komorou se netýká
pouze nemocničních lékařů. Požadavky na zvýšení výdajů na zdravotnictví a na
spravedlivé úhrady zdravotních služeb se
týkají celého zdravotnictví. ČLK požaduje přeměnu Seznamu zdravotních výkonů
v reálný ceník, podle kterého by všechny
zdravotní pojišťovny byly povinny platit za
stejné výkony všem poskytovatelům zdravotních služeb stejně. ČLK požaduje opakovanou valorizaci ceny práce nositelů výkonů
o 10 % každý rok a zrušení nespravedlivých
regulací. ČLK požaduje novelu zákona
o veřejném zdravotním pojištění, která by
nahradila současné nefunkční dohodovací
řízení o úhradách a regulacích tripartitním
jednáním poskytovatelů, pojišťoven a ministerstva přímo o textu úhradové vyhlášky.
• Regionální práce, tedy především monitoring rozpadu sítě zdravotnických zařízení a příkladů zhoršování dostupnosti,
kvality a bezpečnosti zdravotních služeb.
Informování centra ČLK a regionálních sdělovacích prostředků. Účast na debatách
s politiky, kteří začínají v rámci volební
kampaně objíždět nemocnice.
Michal Sojka

TEMPUS MEDICORUM

/ ČERVEN 2016

Jednání se starosty:
diskriminace venkova

P

ředseda Svazu měst a obcí ČR
František Lukl a prezident
České lékařské komory Milan
Kubek upozorňují, že zdravotnictví je v ČR kriticky podfinancováno
a že kvůli nedostatku lékařů a ostatních
zdravotníků je dostupnost zdravotních
služeb pro občany zajišťována pouze díky
porušování zákonů a dalších právních
norem.
Rovněž varují před prohlubujícími se
rozdíly v dostupnosti zdravotních služeb
mezi velkými městy a venkovem. Obyvatelé
vesnic, městeček i okresních měst jsou tak
stále více diskriminováni oproti obyvatelům
velkých měst, když sice platí stejné daně
i zdravotní pojištění a formálně mají stejná
práva, ale zdravotní péče se pro ně stává stále hůře dostupnou. Rušení zdravotnických
zařízení snižuje kvalitu života obyvatel na

Prezident ČLK Milan Kubek a předseda SMOČR František Lukl

venkově a přispívá tak k jeho vylidňování. Obě organizace nejen z těchto důvodů
vyzývají vládu, aby urychleně přijala plán

pro řešení personální a finanční krize ve
zdravotnictví.
(red)

Všude přece žijí lidé

Společné prohlášení Svazu měst a obcí ČR a České lékařské komory ke kritické situaci
v českém zdravotnictví

P

ředseda Svazu měst a obcí ČR
(SMO ČR) Mgr. František Lukl,
MPA, a prezident České lékařské komory (ČLK) MUDr. Milan
Kubek jednali o současné personální krizi českého zdravotnictví a o možnostech,
jak zachránit české zdravotnictví a zachovat dostupnost bezpečné zdravotní
péče pro občany v regionech.

SMO ČR a ČLK:

• Upozorňují, že zdravotnictví je v ČR kriticky
podfinancováno a že kvůli nedostatku lékařů a ostatních zdravotníků je dostupnost
zdravotních služeb pro občany zajišťována
pouze díky porušování zákonů a dalších
právních norem.
• Zdůrazňují, že zdravotnictví není žádnou
černou dírou na peníze a že investice do
zdravotnictví naopak patří k těm nejefektivnějším. Zdravotnictví vytváří hodnoty,
neboť pouze zdraví lidé mohou pracovat
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a platit daně. Zdravotnictví plní významnou
sociálně stabilizační funkci a zdravotnická
zařízení jsou významnými zaměstnavateli,
ale i odběrateli zboží a služeb. S ohledem
na stárnutí populace se právě zdravotnictví může spolu se sociálními službami stát
jedním z motorů moderní ekonomiky.
• Varují před prohlubujícími se rozdíly v dostupnosti zdravotních služeb mezi velkými
městy a venkovem. Obyvatelé vesnic, městeček i okresních měst jsou tak stále více
diskriminováni oproti obyvatelům velkých
měst, kdy sice platí stejné daně i zdravotní
pojištění a formálně mají stejná práva,
ale zdravotní péče se pro ně stává stále
hůře dostupnou. Rušení zdravotnických
zařízení snižuje kvalitu života obyvatel
na venkově a přispívá tak k jeho vylidňování.
• Vyzývají vládu ČR, aby urychleně přijala
plán pro řešení personální a finanční krize
ve zdravotnictví.

• Vyzývají vládu ČR i zdravotní pojišťovny,
aby podpořily regionální zdravotnictví, a to
nejenom malé nemocnice, ale také privátní
praxe praktických lékařů a ambulantních
specialistů.
SMO ČR podporuje aktivity ČLK směřující
k zajištění dostupnosti kvalitní a bezpečné
zdravotní péče pro všechny obyvatele ČR.
Zejména:
• z výšení výdajů na zdravotnictví,
• spravedlnost v úhradách zdravotních služeb,
• zvýšení platů zdravotníků a sjednocení způsobu odměňování v nemocnicích,
• reformu vzdělávání lékařů a zdravotních
sester, která umožní absolvovat praktickou
část specializační přípravy v regionálních
nemocnicích,
• kontrolu personálního zajištění zdravotních služeb ze strany nezávislé profesní
komory.
Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory
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Výbor pro bezpečnost pacientů
ČLK není v současnosti schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče

Č

eská lékařská komora zakládá Výbor pro bezpečnost
pacientů. Symbolicky první
osobností, kterou komora
ke spolupráci pozvala, je Mgr. Václav
Krása, předseda Národní rady osob se
zdravotním postižením (NRZP ČR), která sdružuje více než sto pacientských
organizací.
Lékařská komora dává této aktivitě
k dispozici svoji právní kancelář. Cílem
výboru bude posuzovat podmínky, za
kterých jsou zdravotní služby pacientům
poskytovány, a hodnotit existující i navrhované zákony, vyhlášky a další právní normy z pohledu, zda přispívají k bezpečnosti
pacientů, či zda naopak zdravotníkům práci
komplikují a bezpečnost zdravotní péče
tím snižují.

Zdravotníci se snaží pracovat co nejlépe,
ale potřebují mít ke své práci vytvořeny
alespoň elementární podmínky. V současnosti tomu tak není. Většina nemocnic funguje pouze díky soustavnému porušování
a obcházení zákoníku práce, porušována
je i vyhláška o minimálním personálním
vybavení poskytovatelů zdravotních služeb.
Zhoršující se dostupnost zdravotních služeb dopadá zvláště tíživě na osoby se zdravotním nebo mentálním postižením, jejichž
finanční, ale třeba i dopravní možnosti jsou
omezené. Osoby se zdravotním postižením
potřebují takovou pomoc a péči, kterou jim
při katastrofálním nedostatku personálu
nejsou nemocnice schopny poskytnout.
Tlak na tzv. efektivitu způsobuje zkracování doby hospitalizace a řada pacientů je
tak propouštěna z nemocnic předčasně,
aniž by byli doléčeni. Kvůli tomu pak roste

počet zdravotních komplikací a rehospitalizací.
Jednorázové zvýšení platů zaměstnanců
některých zdravotnických zařízení, které
slíbil předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka
po jednání předsedů koaličních stran se
zdravotníky, není řešením současné krize ve zdravotnictví. Národní rada osob se
zdravotním postižením podporuje požadavek ČLK na vytvoření Krizového plánu pro
zdravotnictví a souhlasí s návrhy lékařské
komory. ČLK a NRZP ČR se dohodly na vzájemné spolupráci. Obě organizace se shodují v tom, že hlavním problémem českého
zdravotnictví je nedostatek peněz, který
je příčinou personální devastace resortu.
Mgr. Václav Krása,
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
MUDr. Milan Kubek,
prezident České lékařské komory

Jednání s hejtmany na popud
prezidenta ČLK

D

ne 15. 4. 2016 prezident ČLK
požádal předsedu Asociace
krajů hejtmana Haška o svolání jednání s hejtmany, na
kterém by ČLK mohla prezentovat situaci ve zdravotnictví a vysvětlit svůj plán
na řešení personální krize.
Vážený pane předsedo, obracím se na Vás
jako na předsedu Asociace krajů a Vaším prostřednictvím tak zároveň na všechny hejtmany
s naléhavou žádostí o pomoc při řešení personální krize českého zdravotnictví. Vzhledem
k tomu, že jsou to právě kraje, kdo nese velkou
část zodpovědnosti za dostupnost zdravotních
služeb pro občany, věřím, že nám pomůžete. Doufám, že s podporou Vaší a s podporou
ostatních hejtmanů se nám podaří přesvědčit
všechny členy vlády ČR o potřebě závažné problémy českého zdravotnictví začít okamžitě
řešit.
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Dne 27. 5. 2016 prezident ČLK dr. Kubek a viceprezident ČLK dr. Mrozek jednali
v hotelu Clarion v Ústí nad Labem s hejtmany v rámci zasedání Asociace krajů ČR
o možnostech řešení personální krize českého
zdravotnictví, která se projevuje zejména
personální devastací regionálních nemocnic
a snižováním dostupnosti ambulantní lékařské péče pro obyvatele českých a moravských
měst a vesnic.

Memorandum mezi ministerstvem
a hejtmany nepovažuje ČLK za řešení

O den dříve jednali hejtmani s ministrem zdravotnictví Němečkem a slíbili, že
pokud jejich nemocnice obdrží v roce 2017
o 7,5 mld. Kč více než letos, pak se zasadí
o zvýšení platů jejich zaměstnanců o 10 %.
Pro ČLK je však podobný závazek naprosto
nedostatečný. Pouhé jednorázové zvýšení
příjmů části zdravotníků nemůže být samo

o sobě řešením těžké personální krize, do
které se dostalo zejména regionální zdravotnictví. Ministr zdravotnictví i předseda
vlády zpochybnili závaznost memoranda,
které uzavřel s vládou ČR Lékařský odborový
klub. Lékařská komora tedy nespatřuje v podobném memorandu mezi státem a hejtmany
žádnou záruku.
ČLK nadále požaduje po vládě ČR schválení Krizového plánu pro zdravotnictví a nevidí žádný důvod k tomu, aby ustupovala ze
svých návrhů včetně požadavku na schválení
novely zákoníku práce, sjednocující odměňování ve zdravotnických zařízeních, v nichž
má většinovou majetkovou účast stát, kraj
nebo obec, podle státních platových tabulek.
Dalším požadavkem komory je novela zákona
o zdravotních službách, která vrátí komorám právo posuzovat personální vybavení
poskytovatelů zdravotních služeb, a to včetně
nemocnic.
Milan Kubek
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ZDRAVOTNICTVÍ VOLÁ O POMOC

Výsledky jednání hejtmanů
s ministrem zdravotnictví
Svatoplukem Němečkem
Rada Asociace krajů České republiky:
1. Je připravena provést zvýšení tarifních
platů zaměstnanců ve veřejném krajském
zdravotnictví o 10 % v případě, že vláda k tomuto účelu alokuje prostředky ve státním
rozpočtu ve výši minimálně 7,5 mld. Kč.
2. Souhlasí s podpisem memoranda o spolupráci pro zajištění dostupné zdravotní
péče v sociálních službách a sociální péče ve
zdravotních službách a o nastavení součinnosti sociálních a zdravotních služeb v rámci
reformy psychiatrické péče a v případě, že
Ministerstvo zdravotnictví navrhne samostatné memorandum o zajištění psychiatrické
péče v rámci reformy psychiatrické péče, jeho
iniciativu podpoří.
3. Navrhuje Ministerstvu zdravotnictví

specifikovat toky finančních prostředků do
jednotlivých nemocnic, určených na mzdy
lékařů a sester tak, aby je nebylo možné
použít k jinému účelu, nejlépe v úhradové
vyhlášce.
4. Požaduje po vládě, aby do státního rozpočtu pro rok 2017 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018–2020
alokovala prostředky ve výši minimálně
1 mld. Kč ročně na investice v regionálním
zdravotnictví.
5. Podporuje:
a) aktivity Ministerstva zdravotnictví související s přípravou zákona č. 95/2004,
o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činnosti související
s poskytováním zdravotní péče, vedoucí
k udržení mladých lékařů a sester v našich
nemocnicích,
b) požadavek Ministerstva zdravotnictví
směrem ke státnímu rozpočtu na částku
1,5 mld. Kč ročně určených na postgraduální vzdělávání lékařů i nelékařských
pracovníků.
6. Žádá Ministerstvo zdravotnictví o realizaci výběrového řízení na leteckou záchrannou
službu při udržení rozsahu a kvality péče
o pacienta jako doposud.

Kraje jsou připraveny podepsat s vládou
memorandum o zvýšení platů v nemocnicích o deset procent. Žádají minimálně
7,5 miliardy korun ze státního rozpočtu.
Uzavření memoranda navrhla vláda.
Novinářům to řekl místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek. Uzavření memoranda navrhla
vláda. Chce tak zajistit, aby desetiprocentní
růst tarifů měli od ledna i zdravotníci v krajských zařízeních, nejen ve státních.
„Plně podporujeme zvýšení prostředků
do státního rozpočtu pro zdravotnictví minimálně ve výši 7,5 miliardy korun, abychom
tak, pokud to bude formou úhradové vyhlášky
alokováno, mohli zvýšit tarifní platy zaměstnanců ve veřejném krajském zdravotnictví
o deset procent,“ řekl Běhounek.
Pokud vláda finance najde, jsou kraje podle
něj připraveny memorandum podepsat. Hejtmani zároveň chtějí, aby Ministerstvo zdravot-
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nictví finanční toky pro platy lékařů a sester
specifikovalo v nové úhradové vyhlášce.
Podle prezidenta České lékařské komory
Milana Kubka by se vláda měla zabývat i tím,
jak zajistit, aby se odměňování zdravotníků
v jednotlivých nemocnicích výrazně nelišilo.
„Je třeba sjednotit systém odměňování. Není možné, aby za stejnou práci
zaměstnanci v nemocnicích, kde se odměňování řeší systémem mezd, pobírali
mzdu o pět deset tisíc korun nižší, než
jaké jsou platy v nemocnicích fakultních.
ČLK požaduje novelu zákoníku práce,
která by sjednotila odměňování ve všech
zdravotnických zařízeních zřizovaných,
vlastněných či majoritně vlastněných veřejnými subjekty, jako jsou stát, kraje
a obce,“ řekl Kubek.
Memorandum nepovažuje za řešení. „Lékaři již s Českou republikou podepsali,
a jak pan ministr Němeček, tak pan pre-

Foto Shutterstock

Kraje souhlasí s memorandem
o platech zdravotníků, chtějí 7,5 mld.

miér Sobotka označili toto memorandum
za právně nevymahatelné,“ dodal Kubek.
Letos se tarifní platy ve státních nemocnicích zvedly o pět procent. Stejně se přidávalo
i loni. Od ledna mají lékaři, sestry a ostatní
zdravotníci slíbeno zvýšení tarifů o deset
procent.
ČTK
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Kampaň má v on-line prostoru
dosah již přes 1,8 milionu uživatelů

N

edávná ujištění politiků
vládní koalice, že souhlasí se
zvýšením platů zdravotníků
v příštím roce o 10 procent,
začínají mít první trhliny. Vláda rozhodla, že příští rok ze státního rozpočtu
do zdravotnictví odvede na zdravotním
pojištění za státní pojištěnce jen o 3,6
miliardy korun více než letos – to je o 6,3
miliardy méně, než původně navrhoval
ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
„Na desetiprocentní zvýšení platů by bylo
zapotřebí 7,5 miliardy. Ministr Němeček
udělal obrovskou politickou chybu tím, že od
původní částky ustoupil. Znevěrohodnil tím
své výpočty a pak už nešlo o seriózní jednání, ale o handl jako na perském trhu. Vláda
zatím žádný z akutních problémů, které jsou
příčinou krize českého zdravotnictví, nevyřešila. Kampaň „Zdravotnictví volá o pomoc“
je dobře rozjetá a samozřejmě v ní budeme
pokračovat. Požadujeme po vládě vytvoření
Krizového plánu pro zdravotnictví, který by
obsahoval opatření realizovatelné ještě do
konce tohoto volebního období. Náš plán se
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skládá z pěti vrstev a může fungovat pouze jako logický celek. Samotné jednorázové
zvýšení platů nemůže problémy našeho zdravotnictví vyřešit,“ okomentoval rozhodnutí
vlády prezident ČLK Milan Kubek.
Kampaň dobrovolně podporují také
okresní sdružení lékařské komory. Na penězích mimořádně přesunutých z regionů
už centrum získalo na kampaň bezmála 700
tisíc korun. „Představenstvo ČLK děkuje těm
okresním sdružením, která se rozhodla naši
společnou akci finančně podpořit,“ uvedlo
ve svém usnesení nejvyšší vedení lékařské
komory.
Za pouhých 50 dní fungování facebooková stránka kampaně „Zdravotnictví volá
o pomoc“ překonala úctyhodnou hranici
10 000 fanoušků. Internetové stránky www.
zdravotnictvivolaopomoc.cz se mohou pochlubit již více než 130 000 unikátních
návštěvníků. Pro srovnání – samotná lékařská komora má na svém profilu 1800
fanoušků, Ministerstvo zdravotnictví a jeho
šéf Svatopluk Němeček dohromady 1600
fanoušků.
„Kampaň běží podle našich představ,
čísla již několikanásobně předčila naše oče-

kávání. Po necelých dvou měsících komunikujeme přes facebookové stránky už nyní
v průměru s více než 32 tisíci lidmi denně.
Náš tým prakticky permanentně monitoruje
média, sociální sítě a veškeré další důležité
komunikační kanály, abychom mohli okamžitě reagovat na všechny podněty. Zdá se,
že už i politici pochopili, že zdravotnictví je
nyní téma číslo jedna,“ hodnotil kampaň pro
deník E15 Martin Jaroš z agentury Ewing
PR, která kampaň zajišťuje.
Podle Martina Jaroše v on-line prostoru
zatím nejvíce rezonují osobní příběhy a zkušenosti zdravotníků. „Největší ohlas zatím
vzbudila zpověď bývalé sestry, která sepsala
svoji autentickou zkušenost se zdravotnictvím. Je to nejvíce čtený a nejvíce komentovaný článek. Sbíráme samozřejmě další osobní
příběhy, chceme s tím pracovat. I když jsou
vesměs smutné, nejlépe dokumentují skutečný
stav českého zdravotnictví.“
Nejčtenějším článkem za poslední
2 týdny byl komentář profesora Pafka „V nemocnicích zůstávají po atestaci jen nadšenci“ – ten si zatím stačilo přečíst přes
6700 lidí.
(red)
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ZDRAVOTNICTVÍ VOLÁ O POMOC

Zdravotníci upozorňují
Část služeb se kompenzuje externisty,
interna je u nás „cizineckou legií“, kde pracuje
Ukrajinka, Rus a další národnosti. Většina
lékařů, kromě několika zkušených matadorů,
jsou mladí a víceméně nezkušení. Domnívám
se, že tento stav je celonárodní, povšechný
a doslova katastrofální.
(anonym, Oblastní nemocnice Příbram)

Poslední internista na našem oddělení atestoval v roce 2002. Vytyčme si hlavní problémy, proč lékaři opouštějí interní
oddělení: složité vzdělávání mimo vlastní
nemocnici, mnohdy se cítí na jiných pracovištích zbyteční, stáže jim zdaleka nepřináší
to, co očekávali. Přetíženost nočními službami. Nedodržování zákoníku práce. Menší
finanční ohodnocení. Musíme konstatovat,
že v této fázi ani výrazné navýšení platu nevyřeší personální situaci, i když by ji mohlo
zlepšit. Museli by se vracet lékaři ze zahraničí
a zůstávat u nás lékaři po promoci.
(za kolektiv interního oddělení nemocnice Domažlice
MUDr. Irena Paulerová, emeritní primářka)

Pracuji v Karlovarské krajské nemocnici,
ve které aktuálně chybí 130–150 zdravotních
sester. Je kvůli tomu omezen provoz klíčových oddělení, a tím pádem samozřejmě i zisk
za výkony je mnohem nižší, než by mohl být.
Dá se říct bez nadsázky, že personálně tato
nemocnice kolabuje.
(anonym)
Dne 10. 11. 2015 byl v Nemocnici Sokolov
slavnostně za účasti hejtmana KV kraje otevřen nový porodní trakt včetně operačního
sálu pro císařské řezy za 21,3 mil. Kč z dotace
kraje. Doposud není v provozu pro nedostatek
porodních asistentek.
(anonym)
Jeden z doktorů slouží tři víkendy za sebou, my (sestry) máme deset služeb za čtrnáct
dní plus noční a primář nám řekne, že pacient
v žádném případě nesmí nic poznat. Jenže
dokud to nepozná, nic se nezmění.
(sestra, Nemocnice Česká Lípa, chirurgie)

V Nemocnici Pelhřimov je neurologické
oddělení dlouhodobě na hranici uzavření pro
nedostatek lékařů. Nedostatek lékařů je i na
dětském a gynekologickém oddělení. V Nemocnici Havlíčkův Brod na interním oddělení
je dlouhodobě podstav lékařů, zoufale chybějí
hlavně atestovaní lékaři. V celém Kraji Vyso-
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čina je problém zajistit v nemocnici i terénu
neurologické a angiologické vyšetření.
(anonym)

Například z interny odešlo během asi
roku 5 lékařů, a pokud vím, nepodařilo se
žádného z nich nahradit. Katastrofická situace je na chirurgii, neurologii, ale také
patologii.
(MUDr. Ivo Vermousek, Nemocnice Třebíč)

Po pravdě se sestřičkám nedivím, že utíkají. Šílené přesčasy, peníze taky žádný sláva.
Zvlášť když na vás z obchoďáku kouká plakát,
který nabízí stejné platové ohodnocení jako
v nemocnici, a přitom v obchodě nejste jednou nohou v kriminále.
(sestra)
Věková struktura hlavně praktiků a praktiků pro děti a dorost je tristní a v nejbližších
letech lze předpokládat výrazný odchod lékařů a následně jejich nedostatek. V Nemocnici Přerov jsem získal informace přímo od
lékařského ředitele. V současné době chybí
10 lékařů, z čehož 5 je dlouhodobě obtížně
zajistitelných postů (LDN, ONM, rtg) a 5 lékařů chybí v rámci běžné výměny.
(MUDr. Marcel Charvot, předseda představenstva
ČLK Přerov)

U nás na interním oddělení je problém se
„uvolnit“ na jakoukoli praxi, protože je lékařů
na oddělení nedostatek. Je problém vybojovat
i týden řádné dovolené, natož pár týdnů praxe
v „naší vlastní“ nemocnici v rámci kmene. Po
ročním naléhání (tj. za rok po absolvování
interního kmene) jsem měla štěstí, primář
umožnil půlden jedenkrát týdně. Je to práce
navíc a musíte počítat s tím, že musíte stihnout na oddělení vše, jako každý jiný den.
Tj. den před, v den D a den po vás neminou
neplacené přesčasy.
(anonym)
Nejmenovaný lékař a primář nejmenované významné pražské nemocnice sám uznal,
že zdravotnictví je postavené na hlavu už od
samého počátku, což je studium. Studenti
neumějí logicky uvažovat. Hledat souvislosti.
Nemají na to čas. Učí se nazpaměť Albertse
a funkční anatomie odshora až dolů. Nedokážou se zamyslet. Představí si chorobu a nacpou na to prášky. A to je celé. Už nehledají
souvislosti. A pokud ano, tak pouze s dalším
oborem.
(student lékařského oboru)

Pohybuji se v českém zdravotnictví již
dlouhou dobu, a proto mi bylo umožněno zažít
mnohé. Současný stav ale vnímám jako doposud nejvážnější a nejhodnější zřetele a činů.
Mluvte prosím jedním hlasem, uvádějte informace o stavu věcí ve skutečném světle, protože
tyto jsou bagatelizovány jak mocí politickou,
tak laickou veřejností. Snažte se zdravotníky
spojovat a nerozdělovat. Jedině tak je naděje
na změnu k lepšímu, která bude ve prospěch
všech. Pardubická nemocnice má nedostatek
lékařů prakticky všech odborností. U lékařů
i sester dochází k porušování zákoníku práce
zejména v oblasti přesčasové práce a povinných přestávek. U ošetřovatelského personálu
neustále probíhá vyjednávání a spory kolem
proplácení přesčasové práce. Sestry jsou často
přetěžovány do té míry, že ukončují pracovní
poměr ze zdravotních důvodů. Zlepšení pracovních podmínek pro zdravotníky již není v moci
managementů nemocnic, ať jakkoli velkých. Je
nutná systémová změna, která může zpomalit
rozvrat, ale obávám se, že ho nemůže zastavit.
Všechny kroky, ke kterým politici přistoupí,
přinesou ovoce až v příštích letech. (anonym)
Již 10 let pracuji jako zdravotní sestra
kardiochirurgie, na oddělení JIP. Práce je
náročná, ale baví mě to. To, co se děje ve
zdravotnictví poslední dobou, začínám pociťovat hlavně ze strany pacientů. Opravdu
jsme přetěžováni. Snažíme se být empatičtí
a pomáhat, jenže v poslední době mám pocit,
že mi pacienti přerůstají přes hlavu a pletou
si nás s roboty, služkami, a nechápou, že my
sestry jsme taky lidé. Nedivím se, že některé
z nás musí odejít z oboru. Sama se již cítím
vyčerpaně.
(Bára Frolová)
Devět let jsem pracoval v intenzivní péči
ve velké fakultní nemocnici. Současně jsem
si ke svým službám na JIP přibral služby na
záchranné službě. Hlavním důvodem byla chuť
přiučit se urgentní medicíně a dalším důvodem
byla pochopitelně možnost si přivydělat. Zároveň jsem učil na lékařské fakultě a pracoval ve
výzkumu. Vše jsem dělal proto, že mě medicína
velmi baví a chtěl jsem získat maximum dovedností a vědomostí. Bylo to ovšem na úkor
mého volného času, který nezbýval již prakticky žádný, a navíc ani s maximem služeb jsem
nedokázal dosáhnout platu, o kterém setrvale
píší novináři, že je v nemocnicích standardem.
Navíc naprostým pravidlem bylo zmizení desítek přesčasových hodin z výplatní pásky či
vykazování neexistujících výkonů, které byly
méně finančně hodnoceny. Nyní pracuji v Německu.
(Jiří Chvojka)
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„Primář“ Babiš v Nemocnici
Sokolov
V rámci svých spanilých jízd po nemocnicích českých navštívil 12. 5. 2016 ministr Babiš i sokolovskou
nemocnici, a sice s těžkým oboustranným zápalem plic, jak pravil. V doprovodu svých poradců a volebních
lídrů si prohlédl nově postavený parkovací dům, nově zrekonstruované ARO a rehabilitační oddělení,
zamířil i na oddělení dlouhodobě nemocných (ODN).
Nové prostory jsou krásné, jsme za ně
moc rádi, jen toho personálu se nám tak trochu nedostává… Třeba zrovna na ARO je pro
nedostatek sester redukován počet lůžek.
Kvůli nedostatku rehabilitačních pracovníků
nemohou být například rozcvičováni všichni
pacienti, kteří by to potřebovali. Personální
situace na ODN také není nijak růžová, opět
zejména v počtu sester. Škoda že se pan ministr též nepokochal pohledem na nový porodní
trakt včetně operačního sálu pro císařské
řezy, který byl loni v listopadu slavnostně
otevřen za účasti hejtmana Karlovarského
kraje, za 21,3 mil. Kč z dotace kraje. Bohužel
doposud není v provozu kvůli nedostatku
porodních asistentek, a proto se stále rodí
na původním porodním a operačním sále.
A samozřejmě ani na gynekologicko-porodnickém oddělení není stran lékařů situace
nejrůžovější. Třeba zástupce primáře tohoto oddělení hledá nemocnice již několik let
a nyní odchází i primář stávající. A co takhle
interní oddělení, co chirurgie? Management
nemocnice dělá, co může, kraj pomáhá, láká
stipendii a dotuje, Sokolovská uhelná sponzoruje a staví, město podporuje – a přesto
zdravotníci tak nějak docházejí.
A proč tomu tak je? To nám pan ministr
vysvětlil v řízené debatě v půl hodiny trvajícím monologu. Ponejprv konstatoval, jak
veliký potenciál má zdravotnictví, pochválil
zdravotníky-zaměstnance, jak skvělou práci
odvádějí a jaké máme výborné zdravotnictví.
Ale zejména jak veliké rezervy stále zdravotnictví má. Vždyť třeba on centrálními nákupy
na svých klinikách hned dokázal ušetřit miliony a dobře vydělává.
A hned tu máme první viníky stávajícího
stavu. Lékařů je přece dost a dost – jsou jimi
prý ti ambulantní specialisté, protože je jich
strašně moc, a vůbec není dobře, že jim ty
pojišťovny dávají smlouvy, a vůbec nejhorší
je, že jim Kubkova komora prosadila smlouvy
na dobu neurčitou. „Je třeba zrušit jim ty
ambulance, a hned bude dostatek těch dok-
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torů v nemocnicích, a sloužit hned budou
muset.“ Ale stejně za všechno může ministr
zdravotnictví a hned po něm ta komora, v čele
„s tím demagogem Kubkem“, protože „Co
udělala komora pro to, aby se ve zdravotnictví
něco zlepšilo, proč neprotestovali, proč si
neprosadili změny u politiků? Proč komora připustila, že byl přijatý špatný zákon na
vzdělávání sester?“ Komora tedy může podle
ministra Babiše prakticky za vše, včetně nedostatku sester…
Vždyť peněz je dost, protože z rozpočtu
jde na zdravotnictví 260 mld. Kč, a z toho on,
ministr financí, dává takových peněz za státní
pojištěnce, celých 60 mld. ( jako by rozdával
ze svého). Jenom ti podnikatelé tak nějak neplatí, a proto je třeba je co nejvíce kontrolovat
( ještě že máme ty zaměstnance). Co na tom,
že za 60 mld. státní pojištěnci čerpají takřka
třikrát více, kolem 60 % péče. Ale nakonec
jsme se dočkali i možného řešení. Především
je zapotřebí zrušit ČLK, nebo aspoň to povinné členství, protože komora brání lékařům

z Ukrajiny a „Východu“, aby u nás pracovali,
a chce lékaře-cizince dozorovat, i když mají
třeba 15 let praxi.
Závěrem ale pan ministr přece jen připustil, že „nejsou lidi“. A tak s ním lze jen
souhlasit, když řekl, že „prioritou jsou lidi,
ne centrová péče, ne léky…“ Ale jak jim to
chce dokázat? Třeba tím, že najde další viníky stavu? Protože vlastně „za všechno může
taky ČSSD a odbory, což je vlastně to samé…“
A tak nezbývá než věřit, při pohledu na
volební preference, že pan ministr i díky daru
od nemocnice, novému fonendoskopu, se kterým se před novináři nakrucoval, správně určí
diagnózu pro zdravotnictví, choroby jeho vyléčí a nové zdravotníky získá. Jak sám říká, teď
už odborníky na zdravotnictví má (například
bývalý finalista pěvecké soutěže SuperStar
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, poradce ministra
financí pro oblast zdravotnictví), a ministerstvo zdravotnictví po příštích volbách podle
svých slov Babiš již nikomu nepustí…
MUDr. Josef Trnka
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Diagnóza primáře Babiše: střet
zájmů, tentokrát ve zdravotnictví
Andrej Babiš se intenzivně snaží šířit dojem, že on by zdravotnictví řídil lépe, respektive že ho tak trochu
jako ministr financí stejně řídí.
Andrej Babiš oželel poradu o evropských
dotacích u premiéra a jel na Karlovarsko, kde
rozdával volební koblihy a navštívil nemocnici
v Sokolově. Odtud je také jeho fotografie v bílém plášti a se stetoskopem kolem krku, jakýsi
protipól politiků vylézajících mezi pracujícím
lidem z šachet v umouněných fáračkách.
Člověk úplně slyší medový hlas sestřičky:
Dobré jitro, pane primáři! Doktor je ikona
– autorita a kdo se za něj před volbami převlékne, nemůže ztratit, jen získat. (Pokud
Ing. Babiš stetoskopem skutečně vyšetřoval
pacienty, pak se omlouvám.)
Kdo neví, že v říjnu jsou krajské volby,
mohl by usoudit, že se jedná o propagaci nějaké reprodukční nebo jiné kliniky, které ovládá
Babišův soukromý fond Hartenberg Capital.
Nikoli. Jsme ve veřejném zdravotnictví, jehož stav pod správou ministra Svatopluka
Němečka (ČSSD) Andrej Babiš soustavně
kritizuje.
Vzhledem k tomu, jak se Babiš ve zdravotnictví angažuje i jako soukromník (Hartenberg vlastní sedm společností, kterým

patří kliniky nebo polikliniky, a další chce
kupovat), jsme rázem na dobře známém poli
střetu zájmů.
Hartenberg spravuje Babišův privátní
majetek. Zdravotnická zařízení, která patří
fondu, vloni inkasovala od VZP 400 milionů
a od všech zdravotních pojišťoven celkem 700
milionů korun. Je Babiš v takové situaci ten
pravý, kdo má řešit a vyřešit úhradovou vyhlášku, platby za státní pojištěnce, platy lékařů
a sester, koncepci zdravotnictví a tak dále?
Střet zájmů je ještě zřetelnější tím, že
hnutí ANO učinilo zdravotnictví jedním
z hlavních témat své krajské kampaně. Sokolovská nemocnice nebyla zdaleka první ani
poslední, ve které se Babiš objevil. Intenzivně
se snaží šířit dojem, že on by zdravotnictví
řídil lépe, respektive že ho tak trochu jako
ministr financí stejně řídí (k lepšímu). Na
Němečkovi nenechává nit suchou.
Mimochodem, k Babišově absenci na poradě ministrů o eurodotacích. Když říká, že
„takové porady zvládne hravě můj náměstek,
mám důležitější věci na práci než sedět na

poradách“, v čemž je slyšet kus arogance, sluší
se připomenout, že sám nedávno vyčetl Němečkovi, že jeho úředníci nechodí na jednání
o centrálních nákupech.
ANO na billboardech slibuje „zdravé zdravotnictví“. Jde ale o volby do krajů, které na
fungování zdravotnictví jako takového i na
to, co kritizuje Babiš, nebudou mít velký vliv.
Jistě, i krajská nemocnice může hospodařit
dobře nebo rozmařile a poskytovat lepší nebo
horší služby. Ale to, o co se pře Babiš s Němečkem a Sobotkou, volba toho či onoho krajského zastupitele neovlivní. Klíč je ve vládě,
případně v parlamentu (viz například zrušení
regulačních poplatků, podle Babiše chyba).
Nejpopulárnější politik v bílém plášti je
jen symbol. Volby jako volby; lídr, program
a koblihy zůstávají.
Pro pořádek: stav zdravotnictví je krajským kompetencím pořád o dost blíž než
výkřik „Zastavíme nelegální imigraci a diktát EU!“ (kotlebovská ambice na volebních
billboardech Tomia Okamury).
Jan Lipold, Aktuálně.cz

Výdělečný byznys českých miliardářů:
privatizují „ztrátové“ české zdravotnictví

N

avzdory tomu, že stát loni
vložil do českého zdravotnictví kolem 300 miliard korun
(poznámka redakce: Stát zaplatil
necelých 60 mld. Kč cestou platby pojistného za
tzv. státní pojištěnce, rozpočtové výdaje jsou
v podstatě zanedbatelné, většinu peněz získaly
zdravotní pojišťovny od zaměstnanců a jejich
zaměstnavatelů, navíc z těchto zmiňovaných
300 mld. Kč ve skutečnosti 45 mld. zaplatili
pacienti v hotovosti), některé nemocnice
jsou extrémně zadlužené, lékaři si stěžují
na nízké platy a pacienti na drahé léky. Ne
všichni však považují české zdravotnictví
za ztrátový obor. V soukromých rukou
se zdraví Čechů mění ve zlato. A není ná-
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hoda, že nejvíc se v lukrativním byznysu
angažují nejbohatší Češi.
Minulý týden Andrej Babiš během návštěvy prostějovské nemocnice, prohlásil,
že „stát by se měl učit od Agelu“. Ministr
financí se rozplýval nad způsobem hospodaření soukromé nemocnice, která patří
Tomáši Chrenkovi. Majitel Třineckých oceláren vybudoval prostřednictvím společnosti
Agel největší zdravotnickou síť v Česku i ve
střední Evropě.
Na Moravě provozuje 11 nemocnic, osm
poliklinik, vlastní síť lékáren, laboratoří
a dalších zdravotnických zařízení. A že jde
o výnosný byznys, dokazují kromě jeho plánů

koupit další nemocnice i výdělky, které mu
jeho zdravotnické impérium přináší. Před
dvěma roky si připsal ze čtyřmiliardového
obratu zisk 630 milionů korun.

Opožděná privatizace

Chrenkův vstup do českého zdravotnictví
předznamenal novou éru, kdy nemocnice
a ambulance skupují bohatí podnikatelé jako
výnosnou investici. České zdravotnictví přitom dlouho působilo jako místo, o které nemají podnikatelé zájem.
I když jeho privatizace začala podobně
jako v dalších odvětvích počátkem 90. let,
v první vlně přešly do rukou soukromníků
pouze ambulance a lékárny. Po zrušení stát-
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ního monopolu na zdravotní pojištění navíc
vznikla řada nových pojišťoven.
V českém systému povinného pojištění
se pojišťovnictví zdálo jako oblast s jistým
výdělkem. V polovině 90. let u nás fungovalo 27 pojišťoven. Jenže špatná manažerská
rozhodnutí, nezkušenosti a vzájemná konkurence nakonec to zredukovaly na současnou
sedmičku, včetně státní VZP.

České zdravotnictví s. r. o.

Zájem podnikat ve zdravotnictví měl
oproti jiným oblastem několikaleté zpoždění. Vlnu soukromého vlastnictví odstartovalo rozhodnutí státu o převedení okresních
nemocnic do vlastnictví krajů v roce 2003.
Nutnost udržovat v chodu notně zadlužené
nemocnice výrazně zatížila také krajské rozpočty a podnikatelé se chopili příležitosti.
A tak podle posledních dostupných údajů
starých tři roky provozovali 101 ze 168 českých nemocnic soukromníci a církve.
Lukrativní byznys pochopitelně láká
známé tváře českých bohatýrů. Babiš, který
se obdivoval soukromému řízení prostějovské nemocnice, nepřímo chválil i sám sebe.
Československý miliardář patří mezi vládce
české reprodukční medicíny. Jeho investiční
fond Hartenberg Holding vlastní největší
soukromou kliniku Reprofit International
a pražské GynCentrum.
Předloni navíc koupil i reprodukční kliniky Gennet, což zkoumal Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. Holding vlastní i kliniky
pod značkou Sanus centrum v Hradci Králové, Jihlavě a Pardubicích. Patří mu i poliklinika Dům zdraví ve Velkém Meziříčí.
Investice do zdravotnictví nenechaly
chladným ani nejbohatšího Čecha Petra
Kellnera. Jeho PPF Healthcare opanovala
několik poliklinik a nemocnici ve Zlíně, nakonec ale Kellner prodal společnost firmě
Tuffieh Funds Jana Blažka, který je jeho blízkým spolupracovníkem. Kellner se mimochodem svého času zajímal i o čtvrtinový podíl
v Chrenkově Agelu.
Pozadu nezůstává ani společnost J & T
Pavla Tkáče a Daniela Křetínského, která
vlastní několik zdravotních firem. Angažmá
v českém zdravotnictví ale není jen výsadou
Čechů. Dvojkou na českém trhu je Řek Sotirios
Zavalianis s firmou Multiscan. Další z největších hráčů je i Mediterra německého řetězce
Fresenius, která vede na německém trhu.

Když soukromé neznamená levnější

Obrovský zájem nejen českých miliardářů v oblasti, která se obecně považuje za
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extrémně prodělečnou, vyvolává otázku, jak
je možné, že se zdravotnictví mění v rukou
podnikatelů ve zlato?
Obvyklou odpovědí na tuto otázku bývá,
že soukromí majitelé dokážou pohlídat výdaje
a zabránit zbytečnému plýtvání, protože na
rozdíl od veřejné správy jim záleží na zisku.
Jenže ve zdravotnictví je situace o dost komplikovanější.
Podstatou financování českého zdravotnictví je proplácení jednotlivých úkonů
pojišťovnami. A soukromé kliniky s radostí
provádějí hlavně zákroky, které jsou nejvýdělečnější. Zjednodušeně řečeno – za málo
práce a s minimálním rizikem tak dokážou
vydělat hodně peněz. Komplikované a náročné případy ale zůstávají na bedrech veřejných
zařízení.

Síla řetězců

Za podnikatelským úspěchem soukromých firem ve zdravotnictví stojí i vytváření
zdravotnických sítí vzájemně propojených
institucí. Ostatně jako v jiných ekonomických
oblastech i ve zdravotnictví platí, že monopolizace zajišťuje největší zisky. Odborníci
varují, že jednotlivé složky léčebného procesu
by ale měly zůstat vzájemně nezávislé kvůli
kontrole.
V Česku totiž neexistuje veřejně dostupný
systém srovnávající zdravotní péči jednotlivých nemocnic a chybí i jednotná metodika
jejího poměřování. Předstupněm celého systému jsou praktičtí a ambulantní lékaři, kteří posílají pacienty dále, jeho pomyslným koncem
je nákup léků. Pacient se v takovém případě
během léčebného procesu nevymaní z cyklu,
v němž si jej předávají pobočky jediné firmy.
V případě, že vše má jednoho vlastníka,
vytrácí se z toho přirozená regulační pojistka.
Největší problém by nastal v případě, kdy by
nemocnice i pojišťovna spadaly pod stejného
majitele.
Inzerce
Právě Chrenkův
Agel byl prošetřován
NKÚ kvůli podezření, že je vlastnicky
spojený s Českou
průmyslovou pojišťovnou, protože nakupovala zbytečně
drahé pomůcky od
společnosti Martek
Medical, která spadá
pod Agel. Lidovecký poslanec Ludvík
Hovorka vysvětloval
chování pojišťovny

tím, že je spojena právě s Agelem. Mimochodem tuto pojišťovnu Chrenek před devíti roky
sám zřizoval.

Lékárenské molochy rostou
pomalu, ale jistě

Řetězce ovládají i oblast, kterou ovládají
téměř výhradně soukromníci. Pouze několik
desítek z 2,8 tisíce českých lékáren je ve veřejných nemocnicích. Zatímco ještě na začátku
milénia patřila řetězcům necelá dvě procenta
lékáren, dnes jich ovládají více než pětinu.
Nové lékárny ale nevznikají takzvaně na
zelené louce, řetězce je skupují od nezávislých lékárníků, kteří vzdávají vzájemný boj
o zákazníky, protože je ubíjí nejen snižování
cen nejvíc předepisovaných léků, ale i marketingové praktiky velkých řetězců.
Na trhu v současné době vyčnívají především dva giganti – Dr. Max a Benu. Dr. Max,
který patří československé investiční skupině Penta, prodá ve svých téměř čtyřech
stovkách poboček léky a další zboží za více
než miliardu korun ročně. Hranicemi České
republiky jeho dosah nekončí, s lékárnami na
Slovensku a v Polsku se jeho tržby dostávají
přes 23 miliard korun.
Pod dvojku českého lékárenství Benu,
spadající pod německou skupinu Phoenix,
patří o polovinu méně lékáren než Dr. Max.
Navíc jde o franšízy – lékárny přímo nevlastní,
ale soukromníci fungují pod jeho značkou. Na
míle daleko jsou se svými pár desítkami lékáren moravský Agel a v západních a jižních Čechách operující Plzeňská lékárna a Devětsil.
Budoucnost českého zdravotnictví bude
očividně pokračovat expanzí zdravotnických
sítí, které budou likvidovat malé nezávislé
podnikatele a skupovat veřejné služby. Otázkou je, zda na tom český pacient vydělá, nebo
naopak.
Vojtěch Ondráček, Tiscali.cz
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ZÁKON O VZDĚLÁVÁNÍ

Pohnutý osud zákona o vzdělávání
a nahnutý osud mladých lékařů v ČR

D

ne 8. 2. 2016 byl schválen
vládou ČR návrh novely
zákona o vzdělávání lékařů. Po jeho schválení se
11. 2. 2016 na Ministerstvu zdravotnictví
konalo bez přítomnosti zástupců ČLK
jednání s představiteli ČLS JEP, děkanů LF a krajů. ČLK byla o jeho závěrech
informována ex post. Prezident a viceprezident ČLK informovali ministra
zdravotnictví a ostatní účastníky porady
z 11. 2. 2016 o negativním stanovisku ČLK
k novým návrhům. Postup vedení ČLK
podpořili účastníci porady předsedů OS
ČLK 25. 2. 2016.
Představenstvo ČLK na zasedání 27. 2.
2016 svým usnesením potvrdilo stanovisko, že ČLK nepodpoří žádný návrh, který by
umožňoval nařídit lékařům bez specializované způsobilosti samostatnou práci v nemocnicích bez řádného odborného dohledu.
ČLK nemůže souhlasit s návrhy, jež by finančně poškodily mladé lékaře, kteří by museli
v nemocnicích delší dobu pracovat za nižší
platy a mzdy bez možnosti odejít pracovat
do zahraničí nebo do privátní praxe. ČLK
rovněž nemůže souhlasit s návrhy na další
fragmentaci specializačních oborů, která by
prohloubila současný katastrofální nedostatek lékařů.
Dne 17. 3. 2016 se konalo na Ministerstvu
zdravotnictví další jednání, tentokrát za přítomnosti ČLK. Účastníci jednání nedospěli
k dohodě. Další jednání se uskutečnilo 6. 4.
2016, podklady zpracované ministerstvem
na základě podnětů UK a LF však nebyly
jednoznačné a obsahovaly velké množství
chyb, na které upozornili přítomní zástupci
ČLK dr. Mrozek a dr. Kubek. Účastníci porady
nedospěli k dohodě a ministr Němeček nařídil
pracovníkům ministerstva návrh přepracovat. ČLK v dané situaci upřednostňuje návrh
schválený vládou před návrhy rektora UK
prof. Zimy a děkanů LF, které stále nejsou
dostupné v konkrétní formě, za předpokladu,
že v souladu s příslibem Ministerstva zdravotnictví a s vůlí vyjádřenou účastníky jednání
budou ze zákona vypuštěny funkční kurzy
pro lékaře. Dne 3. 5. 2016 začala návrh zákona
projednávat Poslanecká sněmovna.
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Podraz

Ministerstvo zdravotnictví však bez
účasti komory ve spolupráci s rektorem UK
a některými děkany LF připravilo komplexní pozměňovací návrh k návrhu zákona,
který schválila vláda. Pozměňovací návrh
vzešlý z této dílny má předložit skupina
ochotných koaličních poslanců, našich kolegů lékařů.
Text návrhu získala Česká lékařská komora z Ministerstva zdravotnictví až 18. 5.
2016. Den předtím, když jednal prezident
ČLK s ministrem zdravotnictví Němečkem, nebyl návrh ještě údajně k dispozici
a jednání plánované na 26. 5. 2016 se dosud
neuskutečnilo. Ještě hůře „zametlo“ ministerstvo s odbory, které se domáhaly toho,
aby byl návrh projednán v rámci tripartity.
Ředitel odboru ministerstva, který má zákon
na starosti, jim odpověděl, že „ministerstvo
žádný návrh nepřipravuje“. Inu, není nad
upřímnost a férové jednání.

Zmatek nad zmatek

Oproti textu, který schválila vláda, přibylo devět specializačních oborů. Jejich
počet se tedy zvýšil již na 42. Aby snad
zmatků nebylo málo, v návrhu jsou obory
specializačního vzdělávání přejmenovány
na specializační obory. To asi není podstatné. Mnohem podstatnější změna se skrývá
v tabulce s výčtem jednotlivých oborů, kde
přibylo k navrhované délce specializačního
vzdělávání slůvko „minimální“. Takto nenápadným způsobem chce tedy navrhovatel
umožnit akreditačním komisím prodlužovat
prakticky libovolně délku specializační přípravy mladých lékařů. I bez této finty je zároveň délka vzdělávání navrhována v rozpětí
4,5–6 let. Výjimkou zůstává pouze tříletá
příprava praktických lékařů.
Další změnou má být prodloužení
základního vzdělávacího kmene z původních 24 na 30 měsíců (2,5 roku). Z výčtu
kmenů zmizel kmen onkologický. Novinkou
by měla být možnost, aby byl lékař zařazen
současně do dvou oborů se společným kmenem. Lékařské fakulty pak zřejmě uspějí
s lobbováním za to, aby Ph.D. studium bylo
započítáno i do přípravy na nástavbový
obor.

Mladí lékaři hříčkou v rukách
ministerských úředníků

Za zcela nesystémový návrh považujeme
právo Ministerstva zdravotnictví uznat až
1/3 praxe v zařízení, které není akreditováno. Tento na první pohled liberální návrh
představuje pro mladé lékaře past. Odpracují si rok nebo dva na neakreditovaném pracovišti a pak budou vydáni
na milost a nemilost rozhodnutí ministerstva, zda jim bude praxe uznána, či anulována, a oni ji budou muset absolvovat
znovu.

Nevolnictví pro lékaře

Smrdutou „perličkou na dně“ Ministerstvem zdravotnictví připravovaného návrhu
je pak plán obnovit pro rezidenty povinnost
pět let po atestaci pracovat v příslušném
oboru v České republice.
Ministerstvo zdravotnictví údajně na
základě podnětů lékařských fakult, krajů
a odborných společností připravilo návrh,
který je prakticky identický s textem zákona
o vzdělávání lékařů, jaký prosadil v roce
2008 ministr zdravotnictví MUDr. Julínek
(ODS). Na základě zkušenosti, že s výjimkou
praktických lékařů, kteří do ciziny neodchází, se téměř nikdo jiný do rezidenčních
programů nehlásil, a pod vlivem akce „Děkujeme, odcházíme“ tuto povinnost nucené práce v délce pěti let v oboru na území
ČR zrušil v roce 2011 ministr MUDr. Heger
(TOP 09).

Komora s nevolnictvím pro mladé
lékaře zásadně nesouhlasí

ČLK nemůže souhlasit s obnovováním
povinnosti, kterou považujeme za diskriminaci a omezení občanských práv lékařů
vůči ostatním skupinám obyvatel ČR. Návrh
je však nesmyslný i z čistě pragmatického hlediska. Uvalení takové povinnosti na
naše mladé lékaře, o které se dnes přetahují
německé a britské nemocnice, by bylo naprosto kontraproduktivní. Stát by dosáhl
pouze toho, že by ještě více mladých lékařů
odcházelo do ciziny hned, bezprostředně
po promoci, a v našich nemocnicích by už
vůbec neměl kdo pracovat.
Zdeněk Mrozek, Milan Kubek
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Cesta do nevolnictví. První půjdou doktoři
Starší lékaři si to ještě pamatují. Po ukončení fakulty a atestaci dostali umístěnku do nemocnice, kam
museli odejít pracovat. Mnohé z nich čekalo nějaké zapadlé zařízení v pohraničí, naopak pro potomky
z lepších komunistických rodin se vždy našlo místo v nějaké aspoň krajské nemocnici. Tato praxe fungovala
ještě v dobách normalizace, teď ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) sepsal zákon, který
vrátí staré časy zpátky.
Pět let od atestace

Němečkův návrh dosud nebyl
publikován, a neví tedy o něm ani
většina lékařů. Návrat před listopad 1989 v něm umožňuje odstavec, který určuje povinnosti tzv.
rezidentů. Rezident je absolvent
lékařské fakulty, jenž se státní
podporou nastupuje na šestiletou
praxi v nemocnicích, aby si osvojil
svou budoucí specializaci. Podle
inkriminovaného odstavce musí
rezident po šesti letech v nemocnici a složení atestačních zkoušek
„vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta po dobu
nejméně pěti let od data ukončení specializačního vzdělávání na
území České republiky v oboru,
ve kterém získal specializovanou
způsobilost“.
Když tuto povinnost nesplní, bude muset uhradit peníze,
které stát vydal za jeho přípravu
k atestaci. Tím se myslí především jeho plat v nemocnici, kde
se připravuje, a odměna pro jeho
mentora. Odhadem jde o částku
přesahující milion korun.
Motivy Ministerstva zdravotnictví jsou zřejmé. V zemi
chybějí lékaři a noví se hledají až
na Ukrajině nebo v Rusku. Proto
je třeba přinutit absolventy, aby
zůstávali v České republice a neutíkali do Německa za zárukou
čtyřnásobného platu, kterého
tam dosáhne každý lékař i bez
náročných služeb a přesčasů.
Zákon tedy zavádí určitý druh
nevolnictví mladých lékařů, kdy
jim lenní pán, v tomto případě
stát, zakáže na pět let pracovat
mimo své panství. Do ciziny budou smět nejdříve v pětatřiceti.

Proč oni, když já nemůžu

Člověk může závidět lékařům jejich výdělky v Německu,
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a tedy i zlomyslně přát kratší
provaz upletený Němečkovým
zákonem. I v takovém případě
ho ale napadnou pochybnosti,
jestli to může fungovat a jestli nová norma naopak poměry
nezhorší. Nelze totiž vyloučit,
že po rozšíření nových pořádků
mladí lékaři opustí republiku
hned po absolutoriu na vysoké
škole. V německých nemocnicích se jich ujmou i bez atestace
a ještě nabídnou nástupní plat
přes tři tisíce eur.
V Česku by je totiž čekala
mnohem méně lákavá perspektiva. Už dnes je dost náročné
absolvovat šest let postgraduálního studia, při kterém absolventi zpravidla vykonávají práci
sekundářů včetně celodenních
služeb, přitom se s platem obvykle nedostanou přes hranici
tisíc eur.
Teď ovšem zákon přichází
s novinkou. Proletáři lékařského stavu by měli za šestileté
využívání své pracovní síly pod
cenou ještě zaplatit. Pokud se
tedy na pět let neupíšou některé
tuzemské nemocnici. K tomu logicky patří, že jim nemocnice při
takto vynucených smlouvách
nebudou nabízet žádné velké
platy. Z čistě ekonomického
pohledu se investice do výuky
německého jazyka dnes vyplatí
ještě víc než dříve.
Za jediný smysl sporného
odstavce Němečkova zákona lze
tedy opravdu považovat především závist vůči lékařům, kteří
si na rozdíl od ostatních mohou
vydělat mnohem vyšší mzdy
a ještě žít v respektovaném postavení v zemi civilizovanější,
než je Česko.
Naopak vylepšit podmínky
lékařů, kteří se v praxi připra-

vují na atestaci, a udržet je tak
v zemi, autory zákona nenapadlo.

Platit bude od konce roku

Němečkův zákon může
platit už před koncem roku.
Ve skutečnosti totiž nejde
o samostatnou normu. Už
druhým rokem se projednává
novela zákona o vzdělávání
lékařů, a i když má značné zpoždění, počátkem května prošla prvním čtením ve sněmovně.
Němeček teď ale sepsal tzv.
komplexní pozměňovací návrh,

o kterém se bude diskutovat maximálně ve zdravotním výboru
sněmovny. Poslanci vázaní stranickou disciplínou pak normu
odhlasují definitivně ještě během prázdnin. Senátem a prezidentskou kanceláří zákon projde
nejdéle za dva měsíce. Bude tedy
platit už pro všechny příští absolventy.
Konec svobody vždy přichází
nečekaně a také zavedení pětileté nevolnické lhůty pro lékaře
může být ten případ.
Petr Holub
Autor je komentátor serveru
Echo24.cz

Inzerce A161005094
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ZÁKON O VZDĚLÁVÁNÍ

Stanovisko Sekce mladých lékařů ČLK
k novele zákona o vzdělávání lékařů
Především nesouhlasíme, aby rezident měl povinnost pracovat po atestaci nejméně pět let v ČR a ve svém
oboru, jak se tvrdí v § 21. Povede to pouze k tomu, že absolventi vůbec nebudou ani začínat pracovat
v ČR, ale budou odcházet do ciziny rovnou po absolvování lékařské fakulty.
ČLK požaduje, aby nemocniční zařízení
neposkytovala lékařům úvazky pod 0,5 a tím
je nevykořisťovala, protože kratší úvazek
stejně není nikdy pořádně dodržován a přesčasy nejsou propláceny. Na druhou stranu
je tu problém u žen na mateřské, které zase
menší úvazek uvítají, ale takto by jim nebyl
započítáván do atestační přípravy.
Náš návrh je následující. Nechť platí
pro všechny to, že se nebude poskytovat
úvazek pod 0,5, až na ženy na mateřské či
rodičovské dovolené, které budou mít ze
zákona výjimku. Těm se bude počítat i úvazek kratší.
Bohužel, velký problém vidíme v tom, že
novela neřeší plno důležitých aspektů, bez
nichž vzdělávání nebude nikdy efektivní. Ne-

jsou v něm vůbec zahrnuty změny, které by
měly být zahrnuty, například:
Finanční odměna pro školitele, která
bude motivací předávat své zkušenosti dál.
Zpětná vazba, jež by měla být ze strany
školence: zavedení aplikace, do které by se
mohly psát připomínky (například něco podobného, jako má 1. LF ohledně hodnocení
výuky).
Zavedení externího kontrolního orgánu,
jenž bude dohlížet na absolvování odborných
stáží.
Zredukování stáží pouze na ty, které jsou
pro daný obor potřebné, a vypracování závazného časového harmonogramu.
Zrušení nesmyslného vypisování jednotlivých výkonů do logbooku, které jsou

často smyšlené, protože lékař nemá dostatek
času na jejich vypisování. Za školence by měl
být odpovědný školitel, ten ví nejlépe, co lékař ovládá a co ne. Ten navrhne připuštění
k atestaci.
Podle Sekce mladých lékařů schválení
této novely nepřinese nic závratně nového.
Řeší převážně otázky procesní, ale po obsahové stránce, zahrnující především náplň a organizaci vzdělávání, je insuficientní. Změny,
které musí být navrženy, by měly být mnohem
radikálnější a jasně definované.
Proto schválení této novely nepodpoříme,
neboť kvalita vzdělání se s jejím schválením
nezlepší.
MUDr. Monika Hilšerová,
předsedkyně Sekce mladých lékařů ČLK

Komora chce zabránit vyhynutí
obvodních pediatrů
Nedostatek lékařů je patrný již prakticky ve všech odbornostech, avšak v obou oborech praktického
lékařství je situace nejvážnější. V pohraničí se nedaří zajistit praktické lékaře ani za cenu bonifikací pro
tzv. malé praxe, ani s pomocí podpory od obcí, které jim poskytují například prostory pro ordinace za
symbolické nájmy. Ve velkých městech je sice situace lepší, ale problém sehnat praktického lékaře, jenž
by byl ochotný registrovat nové pacienty, je i zde.
Praktických lékařů pro dospělé eviduje lékařská komora 5329, z toho 3324 žen
(62,4 %) a 2005 mužů. Z celkového počtu
praktických lékařů je 613 mladších 40 let,
2990 je ve věku 40 až 60 let a 1726 je starších
60 let. Demografický strom má tedy již notně
podhlodanou základnu.
Zatímco situace u praktických lékařů
pro dospělé je vážná, u praktických pediatrů je, dá se říci, zoufalá. Rodiče tak
stále obtížněji shánějí svým dětem registrujícího praktického pediatra. Komora
ve svém registru v současnosti sice eviduje
2042 praktických lékařů pro děti a dorost,
ale to je málo. Lékařek pracujících v tomto
oboru je 1766 (86,5 %), lékařů 276. Z celkového počtu praktických pediatrů je navíc pouze
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67 mladších 40 let, 1218 je ve věku 40 až 60
let a 757 je starších 60 let. Průměrný věk
pracujícího praktického lékaře či spíše
lékařky pro děti a dorost tak již překročil
hranici 56 let. Tak vypadá demografická
katastrofa.
Opětovné sloučení pediatrie a praktického lékařství pro děti a dorost je tedy logickým řešením této vážné situace. Lékaři
obou oborů získají po změně zákona širší
kompetence a lépe se uplatní na trhu práce. Je třeba si rovněž uvědomit to, že praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD),
které bylo u nás před několika lety uměle
vytvořeno, není na rozdíl od pediatrie
v rámci EU všeobecně uznávaným oborem.
Znovu sjednocená pediatrie tak bude pro

mladé lékaře nepochybně atraktivnější
volbou. Nikdo nebude poškozen, právě naopak.
Většina nejhlasitějších odpůrců sjednocení pediatrie ve skutečnosti kromě atestace
z praktického lékařství pro děti a dorost, pokud ji vůbec má, skládala v minulosti atestaci
z pediatrie. To jen tak na okraj.
V některých zemích se o děti starají tzv.
rodinní lékaři, a také to funguje. Přesto si
myslím, že pro naše děti bude lepší, když jim
budou primární péči zajišťovat kvalifikovaní
pediatři. A to je hlavní důvod, proč Česká lékařská komora podporuje opětovné sloučení
obou pediatrických oborů.
MUDr. Milan Kubek,
prezident ČLK
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Porážka ministra Němečka
Platby za státní pojištěnce porostou jen minimálně

S

tát platí zdravotní pojištění za
děti, důchodce a nezaměstnané,
celkem za 60 % obyvatel, kteří
ne vlastní vinou spotřebovávají
téměř 80 % zdravotní péče. Jeho příspěvek přitom tvoří necelou čtvrtinu příjmů
systému veřejného zdravotního pojištění. V současnosti je platba státu 870 Kč
měsíčně, tedy 13,5 % z vyměřovacího základu stanoveného vládou na 6444 Kč.
Jen pro porovnání je třeba připomenout,
že ostatní osoby bez zdanitelných příjmů
(např. žena v domácnosti) musí měsíčně
platit 1337 Kč. Stát tak zůstává největším
dlužníkem.

Novela zákona je kvůli rozepřím
v koalici neprůchodná

Ministerstvo zdravotnictví na přelomu roku připravilo návrh novely zákona
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která měla platbu za tzv. státní
pojištěnce fixovat na vývoj průměrné mzdy.
ČLK podporuje nejenom zvyšování platby
za státní pojištěnce, ale především takovou
změnu zákona, která by zajistila pravidelnou
valorizaci výše platby státu, která by již neměla být závislá na libovůli vlády. Vzhledem
k tomu, že největší část příjmů systému veřejného zdravotního pojištění tvoří odvody
z mezd, je právě průměrná mzda vhodným
parametrem, na který by výše platby za státní
pojištěnce měla navázat. Ministerstvo zdravotnictví navrhovalo, aby platba za státní pojištěnce odpovídala 13,5 % z 25 % průměrné mzdy.
Toto považuje komora za nedostatečné. ČLK
navrhuje, aby vyměřovacím základem bylo
50 % průměrné mzdy. Abychom zabránili skokovému nárůstu výdajů ze státního rozpočtu,
navrhuje ČLK postupný nárůst vyměřovacího
základu tak, aby od 1. 1. 2017 byl 30 % průměrné mzdy, od 1. 1. 2018 40 % průměrné mzdy
a od 1. 1. 2019 již 50 % průměrné mzdy. Návrh
by se měl podle ČLK stát součástí Krizového
plánu pro zdravotnictví, jehož vytvoření po
vládě ČR lékařská komora požaduje.

Nařízení vlády jako náhradní varianta

Na jednání s předsedou vlády Sobotkou
7. 3. 2016 upozornil prezident ČLK na riziko,
že vzhledem k neshodám v koaliční vládě by
zákon nemusel být do konce roku 2016 schvá-
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len. Ministerstvo zdravotnictví tedy jako záložní variantu připravilo pro valorizaci platby
za státní pojištěnce návrh novely příslušného
nařízení vlády, které by vycházelo z dikce současného zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění. Ministr Němeček navrhl, aby vyměřovací základ pro pojistné
na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem
u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát,
byl stanoven ve výši 7459 Kč na kalendářní
měsíc. Z toho základu by vyplývala měsíční
platba 1007 Kč, tedy navýšení oproti současnosti o 237 Kč měsíčně. Zdravotnictví tak mělo
získat navíc zhruba 10 mld. Kč, tedy částku,
která podle propočtů ministerstva měla ve
spojení s přirozeným nárůstem výběru pojistného umožnit 10procentní valorizaci platů
zdravotníků i odpovídající zvýšení příjmů
soukromých lékařských praxí.

Zdravotnictví potřebuje
alespoň střednědobý výhled

Zdravotnictví potřebuje alespoň střednědobý ekonomický výhled. Proto ČLK uplatnila k ministerskému návrhu svoji zásadní připomínku, že pro ekonomickou a personální
stabilizaci resortu je třeba vyřešit valorizaci
platby za státní pojištěnce i v následujících letech. Jen tak uvidí zdravotníci na konci tunelu
světélko naděje na lepší pracovní podmínky.
ČLK navrhuje následující znění § 1 vládního nařízení:
• Pro rok 2017 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného

stát, stanoví ve výši 7459 Kč na kalendářní
měsíc. (Současný návrh MZ)
• Pro rok 2018 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem
pojistného stát, stanoví ve výši 8474 Kč na
kalendářní měsíc.
• Pro rok 2019 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem
pojistného stát, stanoví ve výši 9489 Kč na
kalendářní měsíc.
Návrh ČLK byl ale také reakcí na slib
ministra Němečka, který 18. 3. 2016 veřejně deklaroval zástupcům Krizového štábu
a České lékařské komoře, že v příštím roce, ale
i následujících třech letech, bude navyšována,
tj. poroste, platba za státní pojištěnce, a to
každoročně o 10 miliard Kč.
ČLK považovala za nezbytné tento veřejný příslib ministra zdravotnictví zapracovat
do připravovaného znění vládního nařízení
o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za
kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát ve výše uvedeném znění.
Návrh ČLK zajišťuje a garantuje slibované
sbližování platby státu za státní pojištěnce
s platbou fyzických osob bez samostatných
příjmů, když tato platba posléze uvedených
fyzických osob činí 1337 Kč.
Měsíční platba státu za státní pojištěnce
by se v tomto výše navrhovaném znění každý
rok zvyšovala o 137 Kč, tj. v roce 2017 by činila
1007 Kč, v roce 2018 by činila 1144 Kč a v roce
2019 by činila 1281 Kč.
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PLATBY ZA STÁTNÍ POJIŠTĚNCE

Komorou navrhované znění nařízení vlády reflektuje současné ekonomické možnosti,
a zejména odráží nutnost navyšování platby
za státní pojištěnce, přičemž je zohledněn
i veřejný příslib ministra zdravotnictví ČR.
ČLK považuje schválení návrhu vládou za
nezbytný předpoklad pro stabilizaci situace
ve zdravotnictví.

Nakonec je všechno jinak

Nakonec však vše dopadlo úplně jinak,
než ministr zdravotnictví Němeček sliboval.
Se svojí logickou připomínkou neuspěla
ani Asociace samostatných odborů, která
požadovala, aby vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem
pojistného stát, byl stanoven ve výši 8888 Kč
za měsíc. Svůj požadavek odbory opíraly
o závěry zasedání 124. plenární schůze Rady
hospodářské a sociální dohody ČR, konané
dne 14. prosince 2015 pod vedením předse-

dy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, jejíž
účastníci se shodli, že má dojít k postupnému sjednocení platby za státní pojištěnce
s platbou osob bez zdanitelných příjmů.
V této souvislosti je třeba připomenout, že
rozdíl mezi výší platby zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce a platby osob
bez zdanitelných příjmů v roce 2015 činil
397 Kč/měsíc, v roce 2016 pak již 467 Kč/
/měsíc v neprospěch platby za státní pojištěnce. Nedošlo tedy ke sbližování sazeb, ale
naopak k jejich dalšímu vzdalování.
V rozporu se svými siláckými prohlášeními ministr Němeček naopak ustoupil
ministrovi financí Babišovi, když částečně
akceptoval jeho výhrady a „s ohledem na aktualizaci potřeb příjmů veřejného zdravotního
pojištění a vývoj makroekonomické predikce
svůj návrh přepracoval tak, aby vyměřovací
základ pro platbu za státního pojištěnce od
1. 1. 2017 činil 6962 Kč“. Z tohoto základu
odvozená platba za osobu je 940 Kč a celkové

meziroční navýšení asi 5,05 mld. Kč, tedy
pouhá polovina potřebné částky.
A to byla zásadní politická chyba ministra
Němečka. Kdo jednou ustoupí, ten ustupuje
pořád. Svojí, bůhví čím motivovanou, „vstřícností“ vůči ministrovi Babišovi ministr Němeček znevěrohodnil propočty svého ministerstva. A byl za svoji „vstřícnost“ či hloupost
po zásluze potrestán. Bohužel my zdravotníci
i naši pacienti s ním. Ministr financí s instinktem dravce vycítil slabost protivníka a jeho
chyby okamžitě využil. Ministr Němeček nakonec nezískal skoro nic. Vyměřovací základ
pro pojistné za tzv. státní pojištěnce bude od
1. 1. 2017 pouhých 6814 Kč, stát tedy bude za
děti, důchodce i nezaměstnané platit pouhých
920 Kč měsíčně. Místo potřebných deseti miliard tak zaplatí navíc jen pouhé 3,6 mld. Kč.
A pod fousy se chechtající ministr financí si
ještě navíc může veřejně stěžovat, jak že ho
ti socani a lidovci společně oškubali. Jako by
rozdával z vlastního.
Milan Kubek

Stát přidá na zdravotní pojištění 3,6 mld., podle zdravotníků málo
Stát za děti, důchodce nebo nezaměstnané odvede příští rok na zdravotní pojištění o 3,6 miliardy korun více než letos,
rozhodla vláda. Podle zdravotníků to na
slíbené zvýšení platů v nemocnicích stačit
nebude. Ministr zdravotnictví Svatopluk
Němeček (ČSSD) ale tvrdí, že je schopen
sestavit rozpočet tak, aby platy ve zdravotnictví vzrostly o požadovaných deset
procent. Ministr financí Andrej Babiš
(ANO) s takovým růstem nesouhlasil, členové vlády za ČSSD a KDU-ČSL jej však
přehlasovali.
Němeček původně požadoval růst odvodů
o 9,88 miliardy, později o 5,05 miliardy Kč.
Doufá, že další finance zdravotnictví získá
z pojištění zaměstnanců a podnikatelů díky
dobré kondici ekonomiky. Premiér Bohuslav
Sobotka (ČSSD) rovněž míní, že navýšení
plateb za státní pojištěnce pomůže zajistit
prostředky na růst mezd ve zdravotnictví.

Zdravotníci: Růst odvodů o 3,6 mld.
na navýšení platů nestačí

Růst odvodů státu za děti, důchodce či
nezaměstnané o 3,6 miliardy korun podle
zdravotníků na slíbené zvýšení platů v nemocnicích nestačí. Nepodaří se podle nich
získat nové pracovníky, takže ti dosavadní budou ještě víc přetíženi a odchody z nemocnic
budou pokračovat. Kvalita a dostupnost péče
je ohrožena, varovali oslovení zdravotníci.
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„Ministr Němeček udělal obrovskou
politickou chybu tím, že od původní částky
ustoupil. Znevěrohodnil tím své výpočty,
pak už nešlo o seriózní jednání, ale handl
jako na perském trhu,“ řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Zdravotnictví se podle něj dostane do velkých
problémů, na desetiprocentní zvýšení platů
nebude, na to by podle propočtů komory bylo
zapotřebí 7,5 miliardy. Nebude ani na valorizaci úhrad ambulancím, na nové léky pro lidi
s rakovinou či roztroušenou sklerózou.
Vládě Kubek vytkl, že neplní své programové prohlášení, slíbila pravidelnou
valorizaci odvodů do zdravotního pojištění.
„Rozhodnutí vlády je chybné, nepřispěje ke
zklidnění,“ řekl. Kampaň „Zdravotnictví volá
o pomoc“ podle něho pokračuje.
Také podle předsedy Lékařského odborového klubu Martina Engela není přidělená
částka dostatečná. „Bude obtížné zachovat
kvalitu a dostupnost péče, rozhodně se nepodaří zlepšit pracovní podmínky a povede
to k dalším odchodům,“ řekl Engel.
Podle právníka Asociace českých a moravských nemocnic Stanislava Fialy nebude
na desetiprocentní růst platů, ani požadovaných pět miliard korun by nestačilo. Zvyšovat
platy se nebudou. Navíc je ohrožena kvalita
a dostupnost péče. Lékaři a sestry budou nadále přetíženi, nemocnice neudrží dosavadní
zaměstnance, natož aby nabírali nové, řekl.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) je ale přesvědčen, že přidělená částka stačit bude.
Počítá s penězi, které získá resort z vyššího výběru pojistného od zaměstnanců, firem
a osob bez zdanitelných příjmů.
Původně v souladu s představami lékařské
komory, lékařských a zdravotnických odborů,
nemocnic i pacientů chtěl získat 9,88 miliardy
korun. Když mu ministr financí Andrej Babiš
(ANO) sdělil, že může počítat nanejvýš se
dvěma miliardami a dalších devět miliard
dostane z vyššího výběru pojistného, Němeček svůj požadavek snížil na 5,05 miliardy. Ve
vládě ale ani s ním neuspěl.
Němeček připravil v lednu také návrh
novely, která by zavedla pravidelnou valorizaci, takže by vláda už o navyšování pro každý
další rok nerozhodovala. Touto valorizací by
zdravotnictví získalo v období 2017 až 2019
každý rok navíc 8,44 miliardy, v roce 2020
pak 8,37 miliardy a platba státu by se dostala
na úroveň toho, co odvádějí lidé bez zdanitelných příjmů, což je požadavek lékařské
komory i odborů.
Desetiprocentní platový nárůst ve zdravotnictví podpořily odbory, nemocnice, lékařská komora i pacienti. Shodla se na něm
vládní koalice. Letos stát zaplatí za své pojištěnce zhruba 63 miliard korun, příští rok by
to tedy mělo být 66,6 miliardy.
ČTK
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Druhé jednání předsedy Vlády ČR
s prezidenty komor
Na základě jednání prezidenta ČLK s předsedou Vlády ČR Mgr. Sobotkou, které se uskutečnilo 16. 2.
2016, pozval předseda Vlády ČR prezidenty zákonem zřizovaných profesních samospráv k druhému
jednání, které se uskutečnilo 25. 5. 2016. Cílem setkání bylo zhodnocení spolupráce profesních komor
se státem za uplynulý rok a vyhodnocení zkušeností s účastí profesních samospráv v tzv. meziresortním
připomínkovém řízení.
Jednání bylo rovněž příležitostí, aby komory uplatnily své připomínky k fungování
vlády ČR, k práci jednotlivých ministerstev
včetně kvality jejich spolupráce s příslušnou
profesní komorou a dále pak názor na situaci
v jednotlivých resortech.

Tisková zpráva Úřadu vlády ČR

Premiér Sobotka s ministrem Dienstbierem hodnotili společně s profesními komorami jejich zapojení do legislativního procesu. Premiér Bohuslav Sobotka a ministr pro
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Jiří Dienstbier jednali ve středu 25. 5. 2016 se
zástupci profesních komor zřízených zákonem.
Setkání bylo po roce druhé v pořadí a založilo
tradici, kterou všichni zúčastnění přivítali.
Po historicky prvním setkání v minulém
roce došlo k zapojení profesních komor do
legislativního procesu jako nových připomínkových míst. Premiér Bohuslav Sobotka
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přivítal všechny zúčastněné s tím, že je rád, že
se tuto schůzku podařilo zorganizovat a prezentovat na ní výsledky šetření spokojenosti
s účastí v legislativním procesu a reflektovat tyto výsledky v rámci vzájemné diskuse.
Výsledky šetření spokojenosti představil
ministr Jiří Dienstbier. Řekl, že dotazovaní
hodnotili zapojení do legislativního pokroku
jako pozitivní krok. „Jsem rád, že oboustranně
je to hodnoceno dobře, i když to má své limity.
Určité výhrady se objevily k reálnému vlivu
na podobu legislativy,“ prohlásil ministr.
Všichni představitelé profesních komor
velmi uvítali možnost setkání s premiérem
i ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Vysoce hodnotili i vládní
knihovnu elektronické legislativy (eKLEP),
která jim umožňuje přístup k novelizacím
zákonů. Zazněly ale i kritické hlasy. Zástupci
České lékařské komory, České stomatologické komory, Komory veterinárních lékařů

ČR i České komory autorizovaných techniků
a inženýrů činných ve výstavbě poukazovali
na neutěšenou situaci ve výkonu soudních
znalců, kdy stávající zákon podle nich neřeší základní problémy, kdy by soudní znalec
měl mít nejen odbornou kvalifikaci, ale také
reálnou praxi v oboru. Ministr Dienstbier
rovněž otevřel často zmiňované téma neoprávněného výkonu činnosti v oboru, které se negativním způsobem dotýká drtivé
většiny komor. Dílčím řešením této situace
se může stát schválení zákona o některých
přestupcích, který by významným způsobem zvýšil pokuty za neoprávněnou činnost.
Na jednání padl také zásadní požadavek na
to, aby zástupci komor byli žádáni o připomínky ke všem zákonům a novelizacím, které se výkonu jejich profese týkají.
V druhé části setkání se přítomní podrobněji
seznámili s platformou REFIT (Regulatory
Fitness and Performance), která si klade za
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cíl zjednodušit právní předpisy EU a snížit
náklady na jejich provádění. Zástupci komor
byli požádáni, aby se jejím prostřednictvím
podělili o své praktické zkušenosti se společným právem EU.
Jednání se zúčastnilo 12 profesních
komor zřízených zákonem:
Česká advokátní komora, Česká komora
architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká
lékařská komora, Česká lékárnická komora,
Česká stomatologická komora, Exekutorská
komora ČR, Komora auditorů ČR, Komora
daňových poradců ČR, Komora patentových
zástupců ČR, Komora veterinárních lékařů
ČR, Notářská komora ČR.
Potud tisková zpráva Úřadu vlády ČR.

ČLK nastolila problém
soudních znalců

Jedním z hlavních témat jednání se stal

návrh zákona o soudních znalcích, se kterým Česká lékařská komora zásadně nesouhlasí. Ke kritice návrhu zákona o soudních
znalcích, kterou přednesla ČLK, se připojily
Česká advokátní komora, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, Česká stomatologická komora,
Komora daňových poradců ČR, Komora patentových zástupců ČR a Komora veterinárních lékařů ČR.
Prezidenti některých profesních komor si
stěžovali na špatnou komunikaci s resortními ministerstvy. Stomatologická komora má
výhrady ke spolupráci ze strany Ministerstva
zdravotnictví ČR. Advokátní komora ostře
kritizuje činnost ministra spravedlnosti Pelikána. Komora daňových poradců upozornila,
že s ní řádně nekomunikuje ani ministr financí Babiš, ani Generální finanční ředitelství.
Závěry jednání s prezidenty profesních komor zřizovaných zákonem shrnul

předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka do
následujících bodů:
- Připomínkové řízení se zapojením profesních komor funguje.
- S návrhem zákona o soudních znalcích, který
předložilo Ministerstvo spravedlnosti, jsou
profesní samosprávy nespokojeny. Premiér
slíbil, že bude iniciovat jednání prezidentů
profesních komor s ministrem spravedlnosti
Robertem Pelikánem v této věci.
- Komora autorizovaných inženýrů a Komora
architektů mají pochybnosti o správnosti
návrhu nového stavebního zákona.
- Česká lékařská komora trvá na požadavcích
na rozšíření svých kompetencí. Premiér slíbil, že zahájí na toto téma debatu s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem.
- Předseda vlády ČR se ztotožňuje s názorem
profesních komor, které považují neoprávněný výkon činnosti za velké riziko.
(red)

Návrh na rozšíření kompetencí ČLK

Ú

vodem je třeba zdůraznit, že
ačkoli tento materiál předložila ČLK již na jednání s předsedou vlády ČR v březnu 2015,
žádný z návrhů nebyl realizován a nic se
k lepšímu nezměnilo.
1. Především je zcela nezbytné, aby profesní zdravotnické komory – Česká lékařská komora, Česká stomatologická
komora a Česká lékárnická komora – byly
co nejrychleji doplněny do § 65 odstavce 2
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, mezi subjekty oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace a činit
si z ní výpisky. Jinak jsou jejich profesní
dohled a disciplinární funkce zcela paralyzovány s ohledem na stanovisko, že z jiných
ustanovení zákona toto oprávnění nevyplývá, které vydal nový legislativní náměstek
ministra zdravotnictví JUDr. Radek Policar
a které je v rozporu se stanoviskem předchozího legislativního náměstka i ministra
pro legislativu JUDr. Mlsny (nyní náměstka
ministra vnitra).
2. Navrhujeme, aby profesním komorám
zřízeným zákonem se umožnilo jako přizvaným osobám účastnit se kontrol poskytovatelů zdravotních služeb, ve kterých je
poskytována lékařská, stomatologická nebo
lékárenská péče.
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3. Navrhujeme, aby profesní komora zřízená zákonem č. 220/1991 Sb. byla oprávněna uložit v rámci disciplinárního řízení
se svými členy též přiměřená nápravná
opatření poskytovateli zdravotních služeb, který poskytuje lékařské, stomatologické
nebo lékárnické zdravotní služby a v jehož
činnosti byly zjištěny nedostatky příslušnou
profesní komorou v rámci disciplinárního
řízení.
4. Navrhujeme, aby příslušná profesní
komora zřízená zákonem byla oprávněna,
tak jak tomu bylo před novelou zákona
o poskytování zdravotní péče v nestátních
zdravotnických zařízeních z roku 2002, posuzovat a schvalovat personální zabezpečení poskytovatele zdravotních služeb
poskytujícího lékařské, stomatologické
nebo lékárnické zdravotní služby. Pokud by toto právo profesních komor zůstalo zachováno, nemohlo by dojít k situaci,
že zdravotní služby poskytuje osoba vydávající se neoprávněně za lékaře, jak to bylo
řešeno v minulém období v Jihočeském
kraji.
5. Navrhujeme, aby profesní komora
zřízená zákonem v rámci řešení stížností či
podnětů měla právo předběžně pozastavit
výkon povolání členovi komory, je-li odůvodněna obava, že by další činností tohoto
člena komory v daném povolání mohly být

ohroženy životy a zdraví lidí. Toto opatření
by se zejména týkalo lékařů, stomatologů
a farmaceutů, kteří projevili opakovaně nebo
závažným způsobem sklony k nadměrnému
požívání alkoholických nápojů nebo jiných
návykových látek.
6. Navrhujeme, aby příslušná profesní
komora zřízená zákonem č. 220/1991 Sb. měla
právo garantovat odbornost a způsobilost
soudních znalců v oboru zdravotnictví
v lékařských, stomatologických a farmaceutických znaleckých odvětvích a byla
oprávněna tuto garanci odejmout, pokud
znalec opakovaně nebo závažně porušuje své
povinnosti nebo vypracoval odborně chybné
znalecké posudky.
7. Navrhujeme, aby zdravotnické profesní
komory zřízené zákonem byly oprávněny
provádět hodnocení kvality a bezpečí poskytování zdravotních služeb a vydávat
příslušné akreditace, jde-li o poskytovatele zdravotních služeb poskytujících
lékařské, stomatologické a lékárnické
zdravotní služby.
8. Navrhujeme, aby zdravotnické profesní
komory zřízené zákonem byly ze zákona
pověřeny organizací a prováděním celoživotního vzdělávání lékařů, stomatologů
a farmaceutů.
MUDr. Milan Kubek,
prezident ČLK
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Profesní odpovědnost lékařů
4. část

V seriálu odpovědí na vaše nejčastější dotazy ohledně zvýhodněného programu pojištění
od Kooperativy, za které vám děkuji, pokračujeme již čtvrtou částí. Je zaměřena na oblast
odpovědnostních pojistek.
Mohu mít sjednána dvě pojištění profesní odpovědnosti najednou?
Novela občanského zákoníku hovoří o tzv. množném pojištění. Množné pojištění má další tři formy a dvě z těchto forem jsou tzv. souběžné
a vícenásobné pojištění, která jsou právě předmětem uvedené otázky.
Souběžné pojištění nastává v případě, kdy souhrn limitů pojistného plnění nepřesáhne skutečnou výši vzniklé škody. Přesáhne-li souhrn limitů
skutečnou výši vzniklé škody, jedná se o vícenásobné pojištění. Pojištění
je postaveno mimo jiné na principu, že by nemělo sloužit k obohacení.
Vznik vícenásobného pojištění je pojistník povinen neprodleně oznámit
každému pojistiteli, se kterým uzavřel pojistnou smlouvu. V podrobnostech pak záleží na jednotlivých pojistných podmínkách každé z pojišťoven.
Jak vysoký limit pojistného plnění zvolit?
Uvedenou otázku je velice těžké zodpovědět bez konkrétní znalosti dané
situace. Záleží na mnoha skutečnostech, které musí pojistník/lékař zvážit. Limit pojistného plnění by měl odpovídat pravděpodobné výši újmy,
za kterou může pojištěný lékař odpovídat třetí osobě. V poslední době se
vyskytly případy, kdy soudy začaly přiznávat částky vyšší, než tomu bylo
dříve, a to jak u majetkové újmy, tak především u nemajetkové újmy. Jak
se ale bude soudní judikatura dále vyvíjet, lze jen těžko nyní odhadovat.
Nemajetkovou újmou se rozumí především bolestné a ztížení společenského uplatnění (náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení), ale také
psychické strádání např. rodinných příslušníků atd.
Je mi 70 let a stále provozuji ambulantní zařízení. Pojistíte mne?
Pojištění profesní odpovědnosti nemáme věkem limitováno.
Co je obsahem pojištění odpovědnosti lékaře za škodu způsobenou
vadou výrobku?
V našem pojištění je v základním rozsahu skutečně kryto pojištění profesní odpovědnosti, obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za
újmu způsobenou vadou výrobku. Jedná se o odpovědnost způsobenou
jinému vadou výrobku, který byl uveden na trh v době trvání pojištění.
Jedná se např. o vydané léky, protetické pomůcky. Podle zákona poškozený pacient není povinen dohledávat výrobce vadného výrobku či nástroje. Za případnou škodu odpovídá lékař, který je povinen pacientovi
nahradit způsobenou újmu.
Jak postupovat v případě změny adresy ordinace?
V případě změny místa poskytování zdravotních služeb uvedeného
v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb je
třeba pojistiteli zaslat Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování
zdravotních služeb, v němž bude uvedena nová adresa místa poskytování zdravotních služeb. Na jeho základě pak bude uzavřena změna, resp.
náhrada pojistné smlouvy.
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Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, tel. + 420 956 420 320, mobil: + 420 602 146 850,
e-mail: rpacnerova@koop.cz

Doposud jsem byl jednatelem s. r. o. Nyní s. r. o. prodám, nebudu
tedy ukončovat registraci. Název zůstane stejný, IČ zůstane stejné,
změní se majitel a jednatel společnosti. Již nebudu vlastnit společnost a nebudu jednatelem, nebudu mít žádné IČO a budu soukromá
osoba. Činnost společnosti tedy nebudu ukončovat z důvodu odchodu
do starobní penze, protože ve starobním důchodu již dávno jsem. To
je tedy čas, kdy by se mohlo jednat o udržovací pojištění, ale bylo by
na moji osobu?
Je-li poskytovatelem zdravotních služeb (a současně pojistníkem a pojištěným na základě pojistné smlouvy) s. r. o., převod obchodního podílu
ani změna jednatele se pojištění nijak nedotýká (s výjimkou toho, že od
okamžiku změny jednatele bude za společnost oprávněn jednat, včetně
právních jednání směřujících ke změně či ukončení pojištění, nový jednatel). Bude stačit zaslat kopii výpisu OR (stačí e-mailem) na Kooperativu.
Převod obchodního podílu ani změna jednatele nezakládají v takovém
případě důvod zániku pojištění či důvod pro sjednání „udržovacího pojištění“ (jednatel/společník není pojištěným, tím je a nadále zůstává
s. r. o.).
Nyní figuruji jako OSVČ. Od následujícího měsíce přecházím do celorepublikové sítě ordinací ČR. V tomto řetězci budu dále pracovat jako lékař zaměstnanec. Jak to bude s případným plněním pojistné události?
Bude záležet na tom, zda zmíněný řetězec smlouvou, na jejímž základě od vás přebírá praxi, současně také smluvně převezme veškeré
vaše závazky (včetně povinností k náhradě újmy), které by vám vznikly
v souvislosti s provozem této přebírané praxe, tj. z vaší dosavadní činnosti poskytovatele zdravotních služeb.
• Pokud ano, pak byste mohl (doložíte-li Rozhodnutí o zrušení oprávnění
k poskytování zdravotních služeb pro svou osobu, vydané příslušným
krajským či jemu na roveň postaveným úřadem) své profesní pojištění
ukončit ke dni zániku oprávnění, aniž byste byl nucen současně řešit
sjednání tzv. udržovacího pojištění pro případ, kdy by vůči vám byl následně až po zániku vašeho pojištění uplatněn nárok na náhradu újmy
vzniklé v důsledku pochybení, kterého byste se dopustil (měl dopustit),
ještě před zánikem svého pojištění.
• Pokud ne, musel byste uzavřít smlouvu pro „udržovací pojištění“.
Váš garant spolupráce
Renata Pacnerová
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ČINNOST ČLK

Antibiotická rezistence

V

eterináři i humánní lékaři se
setkávají s množstvím neodborných rozkladů a mediálních sdělení o hrozbách lidskému zdraví. Proto se na půdě Vědecké
rady ČLK sešli zástupci České lékařské
komory a Komory veterinárních lékařů, aby formulovali společné stanovisko
k problematice mikrobiální rezistence.
Protože z tohoto tématu se bohužel stává
až politikum.
Problematika mikrobiální rezistence,
tj. vzrůstající odolnosti původců nákaz, je
vděčným tématem pro média i pro tvůrce evropské i národní legislativy. Střetávají se zde
zájmy ochrany zdraví lidí se zájmy některých
velkých zemědělských subjektů, které usilují
o „racionalizaci“ živočišné výroby. Přičemž
zjišťovaná rezidua léčiv v potravinách jsou
dosud trvale pod limitem, prakticky na hranici detekovatelnosti.
Bez ohledu na zájmy různých skupin
– producentů, zpracovatelů, pacientů
a spotřebitelů či médií – považují prezidenti ČLK a KVL za potřebné uvést, že
problematiku mikrobiálních rezistencí
nelze rozdělovat na oblast humánní a veterinární. Proto formulovali společné
prohlášení v šesti bodech:
1. Uvědomujeme si, že změny citlivosti pů-

vodců nákaz se stávají problémem, pokud rozvolňujeme pravidla pro používání
účinných léčiv, zejména antibiotik (dále
ATB).
2. V humánní i veterinární medicíně jsou
největší problémy spojeny s neuváženou
indikací ATB a disciplínou pacientů či chovatelů zvířat, tedy s nedodržením předepsané dávky či s předčasným ukončením
léčby.
3. Podstatnou a novou hrozbu představuje globální dosažitelnost účinných léčiv,
včetně ATB. Proto navrhujeme usilovat
o účinnou kontrolu internetového prodeje.
4. Kromě správného používání je nezbytné
i správně likvidovat nevyužitá, popřípadě

prošlá léčiva. Ta lze odevzdat veterinárnímu lékaři, popřípadě v lékárně.
5. Důležité je i vzdělávání – tedy nadále pokračovat v organizaci školení, postgraduálních studií a kurzů na téma odpovědného
nakládání s ATB.
6. Pokud se konají politická či meziresortní jednání na veskrze odborné téma, jako
je mikrobiální rezistence, měli by se jich
zúčastnit kromě zástupců resortů zdravotnictví a zemědělství též zástupci ČLK
a KVL, stejně jako státní dozorové orgány.
MVDr. Karel Daniel,
prezident Komory veterinárních lékařů
MUDr. Milan Kubek,
prezident České lékařské komory

Zásadní připomínky ČLK k návrhu zákona o znalcích a tlumočnících
Hodnotit činnost lékaře nebo
jiného zdravotníka určité odbornosti může pouze znalec, který má
kvalifikaci ve stejné odbornosti
a má v této odbornosti dostatek
zkušeností i erudice, kterou by
měla garantovat příslušná profesní
komora dle zákona č. 220/1991 Sb.
nebo příslušná profesní organizace
dle zákona č. 96/2004 Sb.
Znalec hodnotící činnost jiných
zdravotníků by měl být navržen
a garantován profesní komorou zřízenou zákonem nebo příslušnou profesní organizací dle zákona č. 96/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a po-
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kud mu bude garance odňata, měl by
být ze seznamu znalců vyškrtnut nebo
by měl toto stanovisko příslušný krajský soud, popř. Ministerstvo zdravotnictví ČR hodnotit jako kvalifikovaný
podnět k odvolání z funkce soudního
znalce.
U soudních znalců z oboru zdravotnictví je žádoucí ověřit pouze
jejich odborné znalosti (nikoli právní) a pověřit tímto ověřením příslušnou profesní komoru zřízenou
zákonem nebo příslušnou profesní
organizaci.
Jako elementární podmínku pro
výkon znalecké činnosti ve zdravot-

nictví u znalců posuzujících činnost
jiných lékařů nebo zdravotníků trváme v případě lékařských oborů na
vydání osvědčení k výkonu funkce
vedoucího lékaře a primáře; v opačném případě by znalce mohl dělat prakticky kterýkoli atestovaný lékař, což
by samo o sobě nemohlo být zárukou
jeho dostatečné erudice a odbornosti,
pokud by toto nebylo garantováno profesní komorou a osvědčením o splnění
podmínek pro výkon funkce vedoucího
lékaře a primáře, jejíž součástí je i trvalá účast v celoživotním vzdělávání
lékařů.
JUDr. Jan Mach, MUDr. Milan Kubek
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Lékařská komora odmítá
Pelikánův zákon o znalcích

Česká lékařská komora navrhuje vrácení návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech k přepracování, neboť návrh nereflektuje dlouhodobou žádoucí potřebu řádné a smysluplné
úpravy znalecké činnosti v oblasti zdravotnictví.
Lékařská komora se dlouhodobě zabývá
některými vysoce negativními dopady chybné
znalecké činnosti znalců z oboru zdravotnictví,
kteří posuzují správnost či nesprávnost odborného postupu jiných lékařů. Právě lékařské
posudky jsou přitom v poslední době předmětem veřejného zájmu. Všeobecně znám je
například případ Věry Marešové, bývalé sestry
z nemocnice v Rumburku, podezřelé z několika vražd, kde se ostře střetli znalci z oboru
lékařství a žaloba si nyní žádá posudek další.
Lékařská komora ostře odmítá nekvalitní
návrh zákona o znalcích a tlumočnících, který
nedávno ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) poslal do připomínkového řízení.
Připomínky České lékařské komory se vztahují především ke znalcům z oboru zdravotnictví, kteří jsou pověřeni posoudit správnost či
nesprávnost postupu jiných lékařů, popřípadě
nelékařských zdravotnických pracovníků při
výkonu svého povolání. Tyto připomínky se
nevztahují k činnosti znalců z oboru psychiatrie, kteří posuzují duševní stav zkoumaného občana, ať již pro potřeby trestního, nebo
občanskoprávního řízení, ani ke znaleckým
posudkům z oboru soudního lékařství, které
stanoví příčinu smrti, mechanismus vzniku
zranění či některá toxikologická zjištění.
Pokud však jde o znalce hodnotící
správnost či nesprávnost postupu jiných
lékařů nebo nelékařských zdravotnických
pracovníků, je situace alarmující, protože
v posledních letech došlo k desítkám až
stovkám případů bezdůvodné kriminalizace lékařů za vydatné mediální pozornosti,
kdy skoro vždy základem nespravedlivého
a bezdůvodného trestního stíhání lékaře
či nelékařského zdravotnického pracovníka byl chybný znalecký posudek znalce
z oboru zdravotnictví, vůči kterému však
nebyly vyvozeny pro jeho chybné znalecké
závěry žádné důsledky, přestože soudy nakonec pravomocně rozhodly v rozporu s jeho
znaleckým posudkem. Těmto situacím je
nezbytné předcházet, zejména náležitým
profesním dohledem nad znalci v oboru
zdravotnictví, posuzujícími správnost či
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nesprávnost postupu jiných lékařů. Takový tativní profesní organizace podle zákona
profesní dohled těžko může zajistit pracovník č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnicMinisterstva spravedlnosti ČR či krajského kých povoláních ve znění pozdějších předsoudu, který nemá potřebnou lékařskou kva- pisů (např. Asociace klinických psychologů
lifikaci. Vhodným profesním dohledem nad ČR, Asociace klinických logopedů ČR, Unie
činností soudních znalců z oboru zdravotnictví fyzioterapeutů, Česká asociace sester apod.).
by tedy byl dohled profesní komory zřízené záLékařská komora si je vědoma, že se může
konem (lékařské, stomatologické, lékárnické) jevit poměrně nesystémové, pokud by část
a garance odbornosti a erudice znalce komorou. znalecké činnosti byla řešena specifickým
Za situace, kdy věkový průměr znalců ustanovením obecného zákona o znalcích,
v oboru zdravotnictví je poměrně vysoký ovšem považuje to za legislativně přípustné
a velmi často jde o důchodce, jelikož aktivně a s ohledem na současnou neutěšenou situaci
pracující lékaři a přední odborníci lékařských ve znalecké činnosti ve zdravotnictví za zcela
oborů nemají příliš o znaleckou činnost – nezbytné.
s ohledem na výši odměny, jež je za ni poskyPřed možnými důsledky schválení špattována – zájem, se jeví nešťastným zavádění ného zákona o znalcích varuje i prezident
systému přezkušování znalců, který by pro- Komory soudních znalců ČR Vladimír Váváděly orgány justice a byl by zaměřen spíše cha, který současný návrh považuje za faul
na znalost právních předpisů než na znalosti na znalecké obci. Podle něj by bylo vhodnější
odborné. Za této situace lze předpokládat, převzít rakouský model. „Jakákoli dosavadní
že většina dosavadních znalců z lékařských snaha Ministerstva spravedlnosti vede k chaooborů by nebyla ochotna podstoupit jakési su a nepřiměřenostem, které by při uvedení do
právnické přezkušování u krajských soudů praxe nadělaly spoustu problémů jak orgánům
nebo Ministerstva spravedlnosti ČR a zna- veřejné moci, tak znalcům samotným. Již nyní
leckou činnost by ukončila. Lékaři, kteří máme signály, že celá řada resortů má zásadní
by nově mohli vykonávat funkci soudního výhrady a mnoho znalců by za navrhovaných
znalce, nebudou rovněž patrně ochotni pře- dehonestujících podmínek raději činnost
zkušování z právních předpisů absolvovat. dobrovolně ukončilo, čímž by se odborný dePodle přesvědčení lékařské komory není nut- ficit v řadě oborů a odvětví ještě prohloubil,“
né, aby znalec ovládal právní předpisy, ale reagoval nyní Vácha na paragrafované znění
je naopak naprosto nezbytné, aby byl velmi návrhu zákona.
dobrým odborníkem
Inzerce
v odbornosti, ve které
znaleckou činnost vyČESKÁ LÉKAŘSKÁ HOMEOPATICKÁ SPOLEČNOST
konává. Zárukou této
zahajuje na podzim 2016
VII.cyklus tříleté homeopatické školy
odbornosti by měla
akreditované podle Evropské komise pro homeopatii (ECH)
být zejména u znal❖
15 víkendů, supervize a klinická praxe, semináře zahraničních lektorů pořádaných ČLHS.
ců hodnotících práci
Studenti se naučí homeopatickou teorii a filosofii, odebírat, analyzovat a vést
jiných lékařů odborpřípad, repertorizovat a vybrat lék. Naučí se materii mediku – nauku o lécích. Přednášejí
zkušení čeští lektoři. Absolventi lékaři, farmaceuti, veterináři obdrží certifikáty v souladu
ná garance profesní
s požadavky Evropské komise pro homeopatii (ECH)
komory zřízené záko❖
Místo konání: Praha
nem (České lékařské
Přihlášky zasílejte na kontaktní adresy do 30.6.2013
komory, České stoCena: 7500Kč za jeden ročník předem,
4000Kč při platbě pololetně za jedno pololetí předem
matologické komory,
❖
České lékárnické koKontakt
MUDr.Ladislav Fiala, mudr.ladislav.fiala@quick.cz
mory) nebo garance
ČLHS, Čestmírova 1, 140 00 Praha 4, www.clhs.cz
příslušné reprezen-
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ČINNOST ČLK

Soudní znalci – stálý problém
lékařských procesů

N

edávno se na mě obrátil
významný lékař a vysoce
uznávaný odborník ve svém
oboru s dotazem, zda lze
zjistit, proti kolika lékařům nebo poskytovatelům zdravotních služeb byla
podána žaloba o náhradu škody nebo
nemajetkové újmy, a současně zda lze
zjistit, proti kolika lékařům bylo podáno
trestní oznámení, případně zahájeno
trestní stíhání v souvislosti s výkonem
jejich povolání.
Statisticky tyto údaje, bohužel, zjistit
nelze. Ministerstvo spravedlnosti ČR nevede
evidenci žalob o náhradu škody zaměřených
speciálně na poskytovatele zdravotních služeb, ani evidenci případů trestního stíhání
lékařů pro ublížení na zdraví nebo usmrcení
z nedbalosti. Statisticky lze pouze zjistit,
kolik celkově bylo souzeno, případně trestně stíháno případů ublížení na zdraví nebo
usmrcení z nedbalosti, avšak většina z těchto
případů jsou kauzy řidičů motorových vozidel, jen z menší části se týkají zdravotníků.
Přesto počet případů týkajících se lékařů
není zanedbatelný.
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V rozhovoru jsme řešili otázku, proč
v České republice je takové množství trestních oznámení, případů trestního stíhání
i civilních žalob proti lékařům. Snažil jsem
se vysvětlit, že problém není ani v osobách,
které podávají žaloby či trestní oznámení,
ani v právnících, ani v policistech, státních
zástupcích nebo soudcích. Každý, kdo se
cítí poškozen určitým zákrokem, má nepochybně právo žádat, aby věc byla prošetřena
a zjištěno, zda nedošlo ke spáchání trestného
činu usmrcení z nedbalosti nebo ublížení na
zdraví z nedbalosti. Je věcí policie a státního
zastupitelství případ prošetřit a rozhodnout,
zda bude, či nebude vedeno trestní stíhání.
Samotné trestní oznámení nic neznamená
a nebývá ani nijak medializováno. Medializováno naopak bývá, je-li lékař trestně stíhán,
obviněn a postaven před soud.
Obdobně žaloba o náhradu škody nebo
nemajetkové újmy, neopírá-li se o znalecký posudek znalce příslušné lékařské odbornosti, nemá většinou naději na úspěch,
týká-li se odborného postupu lékaře. Přesto
lze prezentovat desítky až stovky případů,
kdy lékař byl nevinně a bezdůvodně trestně

stíhán a posléze osvobozen nebo kdy žalobu
v první instanci vyhrála žalující strana a teprve ve druhé instanci poskytovatel zdravotních služeb.
Problém nespravedlivého trestního
stíhání i nespravedlivých civilních rozsudků, týkajících se hodnocení postupu lékařů
a výkonu lékařského povolání, nespočívá
ani v těch, kdo podávají trestní oznámení či
žaloby, ani v policistech a právnících, kteří
je řeší, ale spočívá v nesprávně zpracovaných znaleckých posudcích znalců z oboru zdravotnictví z příslušných lékařských
oborů (nebo naopak často nepříslušných
oborů, které se jako příslušné tváří), kdy
pro policistu, státního zástupce i soudce je
znalecký posudek příslušného znalce rozhodujícím důkazem o tom, zda lékař postupoval správně, či chybně, zda si počínal
nedbale, nebo s řádnou odbornou péčí. Bez
znaleckého posudku v neprospěch lékaře
nebo poskytovatele zdravotních služeb
nemůže být žádný lékař pro chybný odborný postup ani obviněn, ani odsouzen,
ani nemůže být uložena náhrada škody
nebo nemajetkové újmy. Všechny případy,
kdy dochází k trestnímu stíhání lékařů nebo
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Důležitost znaleckých posudků
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k civilním žalobám majícím šanci na úspěch,
jsou způsobeny především tím, že jiný lékař
v pozici soudního znalce zhodnotil činnost
lékaře jako „non lege artis“ – tedy podle nové
terminologie v rozporu s požadavky na poskytování zdravotních služeb na náležité
odborné úrovni s tím, že odborné pochybení,
které klade posuzovanému lékaři za vinu,
bylo v příčinné souvislosti s úmrtím nebo
s újmou na zdraví pacienta.
V posledních letech se podařilo prosadit, že soudy ani orgány činné v trestním
řízení již nepřipouštějí, aby správnost či nesprávnost postupu lékaře klinického oboru
hodnotil lékař z oboru soudního lékařství.
Znalec z oboru soudního lékařství se sice
může k případu z pozice své odbornosti
rovněž vyjádřit a stanovit např. mechanismus vzniku zranění nebo příčinu úmrtí,
popřípadě toxikologické zhodnocení – jde-li
o toxikologa, ale nemůže hodnotit, zda lékař
klinické odbornosti postupoval lege artis,
tedy odborně správně, či non lege artis, tedy
odborně chybně.

Zásada odborné příslušnosti znalce

Na druhé straně není vždy, a to zejména ze strany samotných soudních znalců,
respektována zásada odborné příslušnosti znalce. Již na kongresu ČLK k výkonu znalecké činnosti ve zdravotnictví
v červnu 2009, na kterém vystoupili
přední předsedové senátů Nejvyššího
soudu ČR z trestního i civilního úseku, se
všichni shodli na zásadě, že správnost či
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nesprávnost postupu lékaře jisté odbornosti nemůže hodnotit lékař jiné odbornosti, byť soudní znalec. Přesto se v praxi
běžně stává, že například činnost ortopeda
nebo chirurga, který při výkonu své profese
poranil nerv, hodnotí neurochirurg, který
vůbec nezná rozsah vzdělávacího programu
ani profesních povinností lékaře zcela jiného
základního oboru, jako je chirurgie nebo ortopedie. Neurochirurgovi přísluší hodnotit
správnost či nesprávnost postupu jiného
neurochirurga, nikoli však ortopeda nebo
chirurga. Stejně tak kardiologovi nepřísluší
hodnotit správnost či nesprávnost postupu
praktického lékaře, byť by šlo o diagnostiku, případně léčení infarktu, protože nezná
rozsah profesních povinností všeobecného
praktického lékaře ani rozsah jeho vzdělávacího programu. Správnost či nesprávnost
postupu všeobecného praktického lékaře
může hodnotit jen znalec z oboru všeobecného praktického lékařství.
Přesto jsem se například nedávno setkal s případem, kdy soudce správně zadal
hodnocení postupu ortopeda znalci z oboru
ortopedie a tento znalec oznámil soudu, že
není kompetentní,
protože při orto- Inzerce
pedickém výkonu
byl poraněn nerv,
a proto znalecké
hodnocení náleží
neurochirurgovi.
Neurochirurg pak
soudu sdělil, že se
cítí být zcela kompetentní hodnotit
správnost či nesprávnost postupu
lékaře z oboru ortopedie. Soud pak
zaujal stanovisko,
že přece znalci sami
musejí vědět, co jsou
a co nejsou kompetentní hodnotit,
a připustil znalecký
posudek z nesprávného oboru, neurochirurgie, hodnotící
činnost ortopeda.
Existuje také
několik znalců z různých lékařských
oborů, kteří na vyžádání a za smluvní
odměnu poskytují
soukromé znalecké

posudky (což zákon jak v civilním, tak trestním řízení připouští) na žádost advokátů,
podávajících trestní oznámení nebo žalobu
o náhradu škody a nemajetkové újmy. Ze
zkušenosti mohu konstatovat, že jde spíše
o znalce v důchodovém věku, kteří si tímto
způsobem přivydělávají k důchodu a mnohdy již lékařskou činnost nevykonávají, nebo
ji vykonávají jen v minimálním rozsahu.

Co s tím?

Česká lékařská komora opakovaně
jednala s různými ministry spravedlnosti
i pracovníky tohoto ministerstva o novém
zákonu o soudních znalcích (platný zákon
je z roku 1967) i o tom, že by tento zákon
zasluhoval samostatnou část týkající se hodnocení práce ve zdravotnictví nebo znalecké
činnosti ve zdravotnictví. Znalci z jednotlivých znaleckých oborů by měli mít
minimálně primářskou licenci České
lékařské komory, ale především garanci
České lékařské komory, případně její
vědecké rady, k tomu, že mají dostatek
zkušeností a erudice k výkonu znalecké činnosti, při které posuzují činnost

TEMPUS MEDICORUM

/ ČERVEN 2016

ČINNOST ČLK

svých kolegů. Nejde o znalce-psychiatry
hodnotící duševní stav posuzovaných osob,
ani nejde o znalce-soudní lékaře hodnotící
příčinu smrti a provádějící soudní pitvy,
ani o lékaře nově vzniklého oboru stanovení nemajetkové újmy na zdraví, ale jde
výlučně o zvláštní právní postavení znalců
hodnotících činnost lékařů a dalších zdravotníků při výkonu jejich povolání. I zde
by tedy v případě lékařských oborů měla
být garantem odbornosti a erudice znalce
profesní komora zřízená zákonem, stejně
jako u stomatologů, farmaceutů, v případě nelékařských povolání – kde profesní
komora neexistuje – by to mohla být příslušná profesní organizace, jako například
Asociace klinických psychologů, Asociace
klinických logopedů, Unie fyzioterapeutů
ČR apod. Tyto profesní organizace by měly
doporučovat, kdo je dostatečně erudován
pro funkci soudního znalce a v jaké odbornosti, a současně by měly mít právo svou
garanci příslušnému znalci zrušit, pokud
bude opakovaně vystavovat nesprávné zna-

lecké posudky, které budou v průběhu dalšího soudního řízení vyvráceny a odmítnuty.
Tuto myšlenku se zatím nedaří prosadit, byť
s bývalým ministrem Pospíšilem i s bývalou
ministryní Válkovou již byla na obzoru velmi
přijatelná dohoda, ale po personálních změnách ve vedení příslušného ministerstva
vždy z dohody sešlo.
Velmi zásadně zde selhávala v minulosti i legislativa Ministerstva zdravotnictví ČR, která by měla z pozice
připomínkujícího resortu důrazně připomínkovat navržené zákony, zejména
zákon o soudních znalcích v otázkách
týkajících se hodnocení práce zdravotníků při výkonu znalecké činnosti.
V současné době Ministerstvo spravedlnosti ČR vydalo prováděcí vyhlášku, kde
stanovilo seznam znaleckých odborností
zcela v rozporu s vyhláškou o základních
a nástavbových lékařských oborech, a ministr spravedlnosti se při jednání s prezidentem
České lékařské komory vyjádřil tak, že si je
vědom nesprávnosti této vyhlášky a poté,

co bude novelizován zákon č. 95/2004 Sb.,
uvede vyhlášku do souladu se základními
a nástavbovými obory v medicíně, stanovenými tímto zákonem. Vydání vyhlášky odporující existujícím a právními předpisy
stanoveným základním a nástavbovým
lékařským oborům je nutno považovat
za málo pochopitelné, a nejen Česká lékařská komora, ale i Ministerstvo zdravotnictví ČR by mělo na tuto skutečnost
důrazně upozornit ministra spravedlnosti, ministra pro legislativu, případně
i premiéra.
Boj o nový znalecký zákon a o to, jaké
podmínky musí splňovat znalec, posuzující činnost jiných lékařů, bude ještě patrně
vleklý jak v připomínkovém řízení, tak na
půdě obou sněmoven Parlamentu ČR. Bylo
by v zájmu jak odborných společností, tak
lékařů ve funkcích poslanců a senátorů, aby
podpořili v tomto směru návrhy, které konzistentně řadu let předkládá Česká lékařská
komora.
JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK

Registr zbraní podruhé

P

Na jaře 2015 před projednáním návrhu
zákona ve vládě se ČLK podařilo přesvědčit
ministra vnitra o nereálnosti takového požadavku vůči lékařům. Novela zákona prošla
řádným připomínkovým řízením a byla vládou ČR schválena v podobě, že lékař má mít
možnost, nikoliv však povinnost do tohoto
registru nahlížet.
Postup, kdy ministr podává jako poslanec
pozměňovací návrh k textu schválenému vládou, není obvyklý. ČLK nemá žádný důvod
měnit svůj nesouhlasný postoj s uložením
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ři projednávání vládního
návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (sněmovní tisk č. 677), Poslaneckou
sněmovnou ČR uplatnil ministr zemědělství a poslanec Marian Jurečka pozměňovací návrh, kterým se opětovně
snaží v § 20a uložit lékařům povinnost
nahlížet do Centrálního registru zbraní
v případech, kdy lékař nabyde důvodné
podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo
omezují zdravotní způsobilost podle
zákona o zbraních.

této povinnosti lékařům. Dne 19. 4. 2016 informoval prezident ČLK písemně ministra
vnitra Chovance o skutečnosti, že ČLK s pozměňovacím návrhem poslance Jurečky nesouhlasí. Posléze tuto věc s ministrem vnitra
konzultoval osobně.
Dne 5. 5. 2016 obdržela ČLK písemnou
informaci ministra vnitra Chovance, že s návrhem poslance Jurečky nesouhlasilo ani

Ministerstvo vnitra ČR, ani Výbor pro bezpečnost PS. Naopak byl předložen pozměňovací
návrh, aby lékaři ověřovali své podezření,
zda osoba nezpůsobilá k držení zbraně je, či
není držitelem zbrojního průkazu, prostřednictvím Policie ČR. Pokud by tento návrh
byl schválen, pak by lékaři neměli přístup do
Centrálního registru zbraní vůbec.
Milan Kubek
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Pravidelné setkání administrativních
zaměstnanců ČLK 2016 v Brně

Každoroční setkání administrativních zaměstnanců ČLK se letos konalo ve dnech 30.–31. května
u Brněnské přehrady v hotelu Santon. I letošní program byl naplněn řadou důležitých témat souvisejících
s pracovní náplní sekretariátů okresních a obvodních sdružení komory.

K

aždoroční setkání administrativních zaměstnanců ČLK se
letos konalo ve dnech 30.–31.
května u Brněnské přehrady
v hotelu Santon. I letošní program byl
naplněn řadou důležitých témat souvisejících s pracovní náplní sekretariátů
okresních a obvodních sdružení komory.
Veliký prostor byl věnován problematice registru ČLK, který představil Ing. Noga

z firmy ISSA CZECH, s. r. o. Součástí prezentace byly i zásadní informace k bezpečnosti
a správnému chování v elektronickém světě, informace k volbě správného operačního
systému a k licenční politice, jež začíná být
aktuálním tématem ve světě IT. Další prostor
byl věnován právní problematice nejčastějších dotazů, které za minulé období obdržela
právní kancelář ČLK. Nemalá pozornost byla
věnována problematice disciplinárního řízení
a zásadním změnám v disciplinárním řádu

ČLK, které doplnili funkcionáři Revizní komise MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., a předseda
Čestné rady ČLK, prof. MUDr. Richard Škába, Ph.D. Rovněž zazněly zásadní informace
k celoživotnímu vzdělávání lékařů, zejména
byla diskutována problematika e-learningu.
Ve svých přeplněných diářích si i letos
našli čas na setkání se zaměstnanci prezident
MUDr. Milan Kubek a viceprezident ČLK
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., kteří debatovali o problémech, s nimiž se pracovnice
okresních a obvodních sdružení setkávají
a chtějí na ně vedení komory upozornit. Viceprezident Mrozek sdělil zásadní informace
k vydávání licencí Českou lékařskou komorou
a k Vědecké radě ČLK. Závěrem vzpomenul
i zesnulého tajemníka MUDr. Jiřího Macha.
Součástí setkání bylo i vystoupení známého moderátora PhDr. Karla Voříška, který
promluvil na téma „Nebojte se sami sebe aneb
jak mluvit a přesvědčit“. Rovněž měli zaměstnanci možnost vyzkoušet si první pomoc.
Setkání se zúčastnila i zástupkyně pojišťovny
Kooperativa a tvůrci programu WinDuo, kteří
prezentovali novou verzi účetního programu.
Mgr. Daniel Valášek
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MLADÍ LÉKAŘI

Mladí lékaři jednali ve Vilniusu
Květnového zasedání evropských mladých lékařů v Litvě se za Českou republiku zúčastnili předsedkyně
Sekce mladých lékařů ČLK MUDr. Monika Hilšerová a člen výboru této sekce MUDr. Jan Přáda.
Organizace European Junior Doctors, skládající se ze
zástupců mladých lékařů jednotlivých zemích Evropské
unie, letos pořádala sjezd EJD
ve Vilniusu. Tento sjezd se koná
dvakrát za rok a pokaždé ho pořádá jiná členská země. Zájmy
EJD se týkají především pracovních podmínek mladých lékařů
a postgraduálního vzdělávání.
Prezidentem této organizace byl
minulý rok zvolen Sascha Reiff
z Malty.
Na programu byly přednášky jednotlivých zemí, které
prezentovaly své největší problémy, a následná debata. Dále
byly vytvořeny tři pracovní
skupiny, které se zabývaly třemi tématy, a to postgraduálním
vzděláváním, korupcí v medicíně
a eHealth. Bohužel k poslednímu
tématu jsme neměli moc co nabídnout, neboť v České republice
elektronické zdravotnictví není
TEMPUS MEDICORUM

na rozdíl od západních zemí skoro vůbec rozvinuto. My jsme byli
v pracovní skupině, která řešila
problematiku postgraduálního vzdělávání, kde byl největší
problém se dohodnout, zda by
rámec atestační přípravy měl
být definován časově, nebo výkonově. Jako výstup vznikly tři
dokumenty, které by měly implementovány v jednotlivých
zemích.
Dále se řešila situace mladých doktorů ve Velké Británii
a také v Maďarsku, kde jsou na
tom finančně ještě hůře než my.
Každá země pak prezentovala
svoji aktuální situaci, respektive jaké změny proběhly od posledního setkání. Jako další byly
prezentovány jednotlivé zprávy
a výstupy, které se za půl roku
vytvořily. Na mítink byli pozváni
také zástupci dalších organizací (World Medical Association,
European Medical Students‘
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Association aj.), kteří se s námi
podělili o aktivity, které po celý
rok pořádají.
Kromě toho, že jsme mohli
být součástí diskuse o aktuálních
tématech, setkání bylo výbornou
zkušeností i z hlediska poznání
situace zdravotnictví v ostatních
zemích a také se otevřela témata, která v ČR zatím nejsou moc

řešena, např. již zmíněné elektronické zdravotnictví.
(red)

Pokud vám není lhostejná
budoucnost české medicíny,
staňte se i vy členy Sekce mladých lékařů ČLK, kontaktujte:
juniordoctor@clkcr.cz

Inzerce

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
přijme pro všechny svá výjezdová stanoviště v rámci Jihomoravského kraje

LÉKAŘE

POŽADUJEME: n VŠ vzdělání lékařské fakulty n specializace v oboru urgentní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, dětské
lékařství, nebo ukončený základní kmen v jednom z výše uvedených oborů n zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost n uživatelská znalost práce s PC, n znalost AJ nebo NJ výhodou.
NABÍZÍME: n Výkon práce i na zkrácený úvazek n možnost přidělení služebního bytu při úvazku
1,0 n dobré pracovní podmínky n pracovní poměr na dobu neurčitou n platové zařazení dle vl.
nař. 564/2006 Sb. + další příplatky.
Všem zájemcům nabízíme možnost bezplatné stáže ve výjezdové
skupině RLP
KONTAKT: Přihlášky s životopisem zašlete na adresu organizace
nebo e-mail oravec.pavel@zzsjmk.cz, tel: 545 113 141
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Vy se ptáte, právník odpovídá
Nahrávání lékaře pacientem

Pracuji v ambulanci jako soukromá
lékařka a pacient, kterého mám v dlouhodobé péči, nyní přišel na kontrolu se
zvláštním přístrojem, který jsem podle
internetu posléze identifikovala jako nahrávací zařízení. Pacienta s přístrojem
jsem v té chvíli nijak nekonfrontovala, jen
jsem si v dané situaci připadala nepatřičně a ihned jsem nezareagovala. Kdybych
přístroj hned poznala, s pořízením záznamu našeho rozhovoru během poskytování
lékařské péče bych nesouhlasila. V ordinaci nemám zatím vypracovaný vnitřní
řád, kde by bylo třeba pořizování záznamů zakázáno. Nevím tedy, jaká mám ve
skutečnosti práva, když nikoho nemohu
(ani nechci) přímo obvinit z nedovoleného
nahrávání.
Určitě máte právo v takových situacích
projevit nesouhlas a nejste povinna nechat
takové záznamy pořizovat. Nemusíte to mít
ani zakotveno ve vnitřním řádu, protože to
plyne přímo ze zákona.
Podle § 84 a násl. občanského zákoníku
lze obrazové, zvukové i jiné záznamy a projevy
fyzické osoby pořizovat pouze s jejím souhlasem. Zákon připouští určité výjimky, kdy
souhlasu osoby není třeba, jako jsou třeba vědecké, umělecké, zpravodajské či úřední účely,
ale jednak ani takové záznamy nesmějí být
v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby,
jednak žádná z těchto výjimek určitě zdaleka
neodpovídá situaci, kterou jste popsala.
Do budoucna, pokud nesouhlas s nahráváním projevíte, je pacient povinen ho respektovat, jestliže by nešlo o bezprostřední záchranu
života a zdraví, jste oprávněna u odkladné péče
poskytnutí výkonu odložit, dokud např. pacient nevypne diktafon, kameru apod. Pokud by
byl proti vaší vůli záznam pořízen a vy byste
se o něm dověděla, máte právo požadovat, aby
ho autor okamžitě odstranil. Kdyby vám nevyhověl, máte právo se obrátit na soud, který
by odstranění záznamu nařídil.

Odcizení či padělání razítka lékaře

Provozuji soukromou ambulanci a včera mi bylo během dopolední ordinace odcizeno razítko. Prosím o sdělení,
jak mám v tomto případě dále postupovat.
Doporučujeme, abyste o odcizení (stejně
tak v případě padělání) razítka napsala stručnou zprávu a toto hlášení zaslala:
– Příslušnému krajskému úřadu, který
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vydal pro ambulanci oprávnění k poskytování
zdravotních služeb.
– Všem zdravotním pojišťovnám, se kterými máte jako poskytovatel zdravotní smlouvu.
To zejména z toho důvodu, že se může stát, že si
zloděj může razítkovat recepty s drahými léky,
u zdravotních pojišťoven naroste překročení
limitu, zdravotnické zařízení může být následně regulováno a při námitce, že nárůst vznikl
odcizením razítka, může také dostat odpověď,
proč to předem nikdo nehlásil a že se může jednat o účelové odůvodnění překročení limitu.
– Dále není od věci zaslat hlášení lékárnám,
o kterých víte, že si v nich vaši pacienti často
vyzvedávají léčivé přípravky (dají-li se takové
lékárny určit).
– Dále je možno zkusit jednu kopii zaslat
také na Českou lékárnickou komoru, která
může lékárníky oslovit, nechť dají na pozor,
pokud by se s vaším případem setkali.
– Lze doporučit ohlásit krádež razítka
i místně příslušnému oddělení Policie ČR.
Uvedené hlášení jednotlivým místům
může být samozřejmě téhož textu a velmi
stručné, netřeba se dlouze rozepisovat. Stačí
vždy jen dopsat příslušnou adresu – nemusíte
každý dopis komponovat zvlášť.

Výzva k poskytnutí
mimosoudního vyrovnání

Obdržel jsem doporučený dopis od
advokáta jednoho ze svých pacientů, ve
kterém mě vyzývají k mimosoudní úhradě
částky za to, že jsem měl údajně zanedbat
péči o tohoto pacienta. Necítím se být ničím vinen, podle mého názoru jsem postupoval lege artis a v péči pro pacienta jsem
udělal vše, co jsem mohl. Jsem soukromým
lékařem. Jak se mám k celé věci postavit?
Důležité v tuto chvíli je, abyste si pro začátek sám pro sebe v klidu vyhodnotil, zda jste
postupoval lege artis a zda lze mezi případným
chybným postupem a následkem nalézt příčinnou souvislost. Z vašeho dotazu se nám jeví, že
se necítíte být vinen. Doporučujeme tedy si tuto
situaci v klidu vyhodnotit, případně to konzultovat s kolegy, je možné také požádat prezidenta
ČLK o souhlas s bezplatným zpracováním odborného posudku Vědeckou radou ČLK, který
by sice chvíli trval, ale do budoucna by vám pro
ochranu a lepší uvážení určitě mohl sloužit.
Jestliže na základě toho všeho nedojdete
ne ke stoprocentnímu, ale „dvěstěprocentnímu“ přesvědčení, že jsou naplněny veškeré
body k tomu, abyste byl za stav právně odpo-

vědný, že jde zajisté o postup non lege artis,
že újma na zdraví s jistotou vznikla v příčinné
souvislosti s vaším odborným pochybením,
a soud by tedy s největší pravděpodobností
shledal odpovědnost za újmu na zdraví na vaší
straně, doporučujeme návrh na mimosoudní
vyrovnání odmítnout. Nejsme příznivci mimosoudního vyrovnání jen proto, aby měl lékař
klid, protože zde hrozí tato rizika:
– De facto tím určitým způsobem přiznáváte vinu i přesto, že ji na své straně necítíte.
– Pacient si zase po nějaké době může
vzpomenout, že je to vlastně málo, a může to
zkoušet zase a chtít více, případně na vás tak
i tak podat žalobu, kterou třeba postaví na
jiných základech a odůvodní jinými skutkovými tvrzeními.
– Jestliže by toto opravdu nastalo, velice
těžko byste poté u soudu vysvětloval, že se necítíte být vinen, když jste dříve na mimosoudní
vyrovnání přistoupil a tím de facto, jak už bylo
řečeno, vlastně vinu přiznal. Odůvodněním,
že jste chtěl mít klid a byla to vaše dobrá vůle
a slušnost, soud nemusí věřit.
– Mimosoudní dohodu by vám musela
schválit pojišťovna, u které máte sjednáno
profesní pojištění. Pokud by se tak nestalo,
peníze by šly z vašich zdrojů.
Pokud tedy necítíte vinu, navrhujeme,
abyste právnímu zástupci pacienta stručně
a slušně odpověděl, že ač je vám situace lidsky líto, nemůžete přistoupit na konstatování
své viny, a tudíž ani na zaslaný návrh na mimosoudní vyrovnání. Zároveň o celé události
informujte pojišťovnu, u které máte sjednáno
profesní pojištění.
Pokud vás bude chtít pacient opravdu
žalovat, učiní tak, a jak již bylo řečeno, dost
možná byste tomu nezabránil ani zaplacením požadované částky. Pouze kdybyste byl
opravdu nezvratně přesvědčen o vaší chybě
a jasném následku, je možné návrh na mimosoudní vyrovnání dále zvažovat. Pokud
ne, nezbývá než čekat.
Konečně pro úplnost považujeme za potřebné dodat, že tento postup se týká soukromých lékařů. Obdržel-li by obdobný návrh na
mimosoudní vyrovnání lékař-zaměstnanec,
ten v zásadě nenese navenek vůči pacientovi
občanskoprávní odpovědnost (odpovědnost
za škodu či zásah do práva na ochranu osobnosti). Lékař-zaměstnanec by měl o celé věci
neprodleně informovat svého zaměstnavatele,
poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost, ale nechat na něm, aby věc dále řešil a vůči
pacientovi či jeho právnímu zástupci na výzvu
k mimosoudnímu vyrovnání reagoval.
Mgr. Bc. Miloš Máca, právník specialista
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ELEKTRONICKÉ RECEPTY

ČLK proti povinné
elektronické preskripci

P

rezident ČLK vyzval dne 19. 1.
2016 otevřeným dopisem ministra zdravotnictví dr. Němečka k předložení novely zákona
č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejímž cílem
by mělo být zrušení od 1. 1. 2018 platné
povinnosti všech lékařů vystavovat recepty pouze v elektronické podobě.
Skutečnost, že systém elektronických
receptů několik měsíců nefungoval, považuje
ČLK za důkaz toho, že zachování povinnosti tzv. elektronické preskripce představuje
potenciální ohrožení bezpečnosti pacientů.
Není možné, aby v situaci, kdy buď zkolabuje
internetové připojení, nebo z jakéhokoliv

důvodu přestane fungovat tzv. Centrální úložiště elektronických receptů, ztratili pacienti
přístup k lékům, které potřebují.
Dopis ministra Němečka ze dne 24. 2.
2016 neobsahuje odpověď na zásadní otázku, kdy a případně zda vůbec Ministerstvo
zdravotnictví předloží návrh příslušné novely
zákona o léčivech.
Prezident ČLK dne 29. 2. 2016 svým druhým dopisem upozornil ministra Němečka na
skutečnost, že ČLK trvá na svém stanovisku,
že elektronický způsob nemůže nikdy být
jedinou cestou předepisování léčiv, a nesouhlasí, aby se zbytečně utrácely další peníze,
které by bylo možno mnohem lépe využít ku
prospěchu pacientů. Zároveň vyzval ministra

zdravotnictví k jednoznačné odpovědi, zda
návrh ČLK podpoří, či nikoliv. Ministr zdravotnictví na tuto výzvu dosud neodpověděl.
Dne 24. 4. 2016 byl zástupce ČLK dr. Petr
Němeček přizván do pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro elektronickou
preskripci, kterou vede Ing. Zeman, vedoucí oddělení informačních a komunikačních
systémů Ministerstva zdravotnictví. Tato
pracovní skupina bez zastoupení ČLK již několikrát jednala. Cílem skupiny je připravit
rozjezd povinných elektronických receptů,
a to od ledna 2018. Členy pracovní skupiny
jsou od počátku její práce za ČLS JEP prof.
MUDr. Jan Švihovec, DrSc., a MUDr. Cyril
Mucha.
Milan Kubek

Představenstvo ČLK přijalo na svém zasedání 6. 5. 2016
jednomyslně toto stanovisko k tzv. elektronickým receptům:
1. Pacient má právo odmítnout
elektronický recept, kdykoliv
bude chtít.
2. Lékař musí mít možnost napsat recept jakýmkoliv způsobem vždy, když zdravotní
stav pacienta předpis léků
vyžaduje (např. u lůžka pacienta, v rámci návštěvní služby
nebo kdekoliv v terénu). Musí
být zachována možnost preskripce léků též pro lékaře,
kteří nevykonávají léčebně
preventivní péči. Elektronická preskripce tedy nemůže být
jedinou povinnou možností,
jak lék předepsat.
3. Lékař musí mít možnost elektronicky předepsat jakékoliv
léky (např. magistraliter, léky
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volně prodejné, léky na předpis
označený modrým pruhem…).
4. Iniciace, identifikace a elektronické podepisování musí být
pro lékaře maximálně jednoduché a uživatelsky vstřícné
a jednotné v celém systému
elektronického zdravotnictví.
5. Z hlediska bezpečnosti musí
systém garantovat stoprocentní ochranu proti zneužití všech
lékaři předávaných a přijímaných dat, a to ve všech fázích
jejich zpracování.
6. Lékař musí dostávat automaticky informaci o vyzvednutí
léku na recept a též o skutečně
vydaném léku, a to bez ohledu
na formát receptu.
7. Každý ošetřující lékař musí mít

možnost nahlédnout do historie preskripce registrovaného
pacienta bez omezení.
8. Lékař má právo znát náklady
zdravotní pojišťovny za jím
předepsané léky.
9. Lékař musí být upozorňován na
zvláštní režim předepisování
léku či přípravku.
10. Lékař musí být aktivně upozorňován na informace o nebezpečných šaržích léků.
11. Lékař musí být při preskripci
upozorňován na nedostupnost
léku na trhu.
12. Systém elektronické preskripce
nesmí klást na poskytovatele
zdravotních služeb další ekonomické náklady, pokud tyto
nebudou řádně kompenzovány.
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Zdravotnický běh už pošesté
Letos na jaře se v Praze uskutečnil již šestý ročník Zdravotnického běhu. Závod, který je určen všem
lékařům, zdravotníkům, sestřičkám a dalším pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, byl tradičně
součástí prestižních závodů Sportisimo 1/2Maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha s neopakovatelnou
atmosférou na trati i mezi diváky.
Přibyla nám však i jedna novinka. Po vzoru
jiných velkých měst, např. Berlína, a také z kapacitních důvodů letos poprvé pořadatel, společnost Prague International Marathon (PIM),
oddělil štafetové firemní běhy od půlmaratonu,
čímž umožnil běžcům ještě lepší zázemí nejen
pro závod, ale i pro teambuilding. Narodil se tak
zbrusu nový závod – novinka v kalendáři RunCzech – O2 Pražská štafeta 4× 5 km. Start i cíl
byly na Výstavišti a probíhalo se Stromovkou,
jedním z nejoblíbenějších pražských běžeckých
parků. A právě v tomto premiérovém závodě bylo zdravotníky vidět nejvíce. Běželo jich
264 z celkového počtu 3424 účastníků štafet.
Důkaz, že se zásadami zdravého a aktivního
způsobu života umíme i sami řídit.
„Pražskou štafetu 4x 5 pořádáme proto,
aby si lidé mohli užít krásný závod a strá-
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vit příjemný podvečer s přáteli, kolegy nebo
obchodními partnery a samozřejmě i s rodinami,“ říkal Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech. Dali jsme mu
za pravdu.
Na každou štafetu čekal piknikový koš
s občerstvením, tričko a skvělá atmosféra
nadšených běžců, fanoušků a hudebníků na
trati i v cíli a další bohatý doprovodný program – Bambini Run, piknik v parku, koncert
nebo DJ. Ani chladné počasí nezahnalo týmového ducha a radost ze společně stráveného
odpoledne.
Největší český štafetový závod byl báječnou průpravou a tréninkem k udržení dobré
kondice, veselé mysli a k utužení vzájemných
vztahů. A pro nás zdravotníky i jako dobrá
prevence syndromu vyhoření. V náročné pro-

fesi je třeba mít nejen vynikající profesionální
erudici, ale k maximálnímu nasazení je třeba
být i ve výborné fyzické a psychické kondici
a umět spolupracovat s ostatními obory. Sportovně-společenská akce jako tato je ideální
trenažér jak na kondici, tak i zasloužený relax.
Kdo si chce před dalším ročníkem vyzkoušet, jak na tom je, může si vybrat z různých
délek tratí. V rámci Birell Grand Prix Praha
se 10. září 2016 běží Adidas běh pro ženy na
5 km, Birell běh na 10 km, oba i jako týmový
závod, a 17. září Mattoni 1/2Maraton Ústí
nad Labem 2016. Zdarma můžete natrénovat 5km trasy po celé České republice
s Mattoni Free Run!
Lze využít běžeckého a konferenčního
centra Running Mall v Praze na Letné, ve
kterém můžete zakoupit běžecké oblečení,
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SPORT

trénovat, konzultovat vše okolo běhu a zdravého životního stylu s profesionálními trenéry nebo se svými kolegy absolvovat aktivní
mítink.
Lékaři a zdravotníci s RunCzech nejen
běhají, ale podílejí se i na zajímavých seminářích. Například MUDr. Vančíková přednášela
na téma Vyběhněte s astmatem, fyzioterapeuti z rehabilitace Be Balanced učí, jak na to, aby
nás běh nebolel a neublížili jsme si. Výborná
spolupráce je tradičně se záchrannou službou
nejen v době závodů, ale i na nových projektech. Mobilní aplikace Záchranka rozhodně
zaujme nejen běžce a sportovce.
Motiv máme, tradici též, podmínky
skvělé… A teď již nezbývá než nazout botky
a vyběhnout. To sice bývá to nejtěžší, ale
stojí to rozhodně za to. Běžecká rodina se
nám opět rozrostla. Nesmělé krůčky prvoběžců díky nakažlivému nadšení, odhodlání
a předsevzetím postupně jako každoročně
vystřídají gazelí kroky a ladný běh půlmaratonců a maratonců.

Letos se registrovalo do Zdravotnického
běhu celkem 555 zdravotníků, 157 v půlmaratonu, 264 ve štafetě 4× 5 km, 86 v maratonu
a 48 v maratonské štafetě.

Výsledky

Muži:
1. Jan Bláha (Ortopedie Vsetín) 2:56:43
2. Luděk Dujka (Ortopedie Vsetín) 3:09:17
3. Dmitrij Krasiun (Nemocnice Na Homolce,
sály kardiochirurgie) 3:12:36

ČSOB Pojišťovna Zdravotnický
běh v rámci Sportisimo
1/2Maraton Praha (2. 4. 2016)
Ženy:

1. Barbora Jíšová (2. LF UK) 1:19:45
2. Hana Vejrostová (FN Brno) 1:29:26
3. Hanka Hálová (Poliklinika Nové Strašecí)
1:38:51

Muži:

1. Jan Ježek (FN KV) 1:17:00
2. Mirek Bažant (Thomayerova nemocnice)
1:20:20
3. Darko Pop Acev (Dental office Skopje)
1:20:39

ČSOB Pojišťovna Zdravotnický
běh v O2 Pražské štafetě
4× 5 km (19. 4. 2016)

1. AC Ploché nohy (Klinika RHB FN Motol +
2. LF UK – Katarína Kuťková, Marek Lekeš,
Šimon Cipro, Peter Ďurec) 1:14:25
2. GPK VFN (Jan Práda, Jiří Sláma, Adam
Neumann, Petr Hubka) 1:16:36
3. Fofrem Na Maraton (Ondřej Hrušák, Jakub
Novotný, Adam Jindra, Honza Pokorný)
1:17:20
Z celkem 66 zdravotnických štafet bylo
nejvíce motolských. FN Motol měla 43 štafet
a 9 štafet medici 2. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy.
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Pozor, registrace do dalšího ročníku 2017
se budou otvírat již v létě a závody bývají velmi
brzy vyprodané! Registrujte se včas do své kategorie! Změřte síly s kolegy! Dagmar Heroldová

Zdravotnické štafety VW
Maraton Praha 10+10+10+12,195
km (8. 5. 2016)

Ceny vítězům předal profesor Pafko, který se spolu s profesorem Lischkem a kolegy
z III. chirurgie štafet také zúčastnil.

ČSOB Pojišťovna Zdravotnický
běh v rámci Volkswagen
Maraton Praha (8. 5. 2016)
Ženy:

1. Hana Vejrostová (FN Brno, sálová sestra)
3:16:37
2. Sylvie Kubanková (Thomayerova nemocnice, infekční oddělění) 3:18:06
3. Aneta Kocourková (Neox s. r. o, farmaceut)
3:33:20

1. AC Ploché nohy (Klinika RHB FN Motol +
2. LF UK – Marek Lekeš, Barbora Jíšová,
Honza Pokorný, Peter Ďurec) 2:32:47
2. Speedsters (2. LF UK – Tomáš Zumer,
Jakub Waloszek, Pavel Navrátil, Robert
Roland) 3:02:46
3. I. KAIM Košice (Roman Kyseĺ, Miloš Majernák, Martin Piskorík, Tomáš Šefara)
3:39:19

Ceny vítězům předával na slavnostním
gala večeru prezident ČLK Milan Kubek, který letos opět zaběhl půlmaraton ve slušném
čase 1:52:22.
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Pocity a výzva předsedy OS ČLK Svitavy

V

ážení a milí kolegové,
doufám, že se k Vám
již dostala informace, že ČLK spustila
kampaň „Zdravotnictví volá
o pomoc“, s jejíž pomocí chceme prosadit usnesení delegátů
listopadového sjezdu komory.

Situace ve zdravotnictví je
tristní. Po letech domluv a slibů
i přes úspěšnou akci „Děkujeme,
odcházíme“ nejsou řešeny problémy ve zdravotnictví tak, jak
by měly. Pokud zde nechceme mít
pseudodemokratické prostředí
s planými sliby našich politiků,
musíme přitlačit. Kampaň má
výborné ohlasy, našim politikům dává zabrat, zejména nyní,
před krajskými volbami, začínají
si pomalu uvědomovat tíživost
situace.
ČLK je naše jediná reprezentativní organizace, „lékařský cech“, ať
se to někomu líbí, či nikoliv.
Osobně na schůze chodím
nejméně posledních l5 let a vidím
posun, co se týče jednání představenstva ČLK a jejich cílů, a za ty se
plně stavím. Proto jsem vzal i funkci
předsedy ČLK na své triko.
Věřte mi, že v mládí na škole
jsem byl ve studentském výboru
a s docela vysokým rizikem pro sebe
i vlastní rodinu objížděl republiku
v době sametové revoluce, následně
jsme jednali a schůzovali s rektory
školy a prováděli změny ve výuce,
které se tehdy docela povedly, a soudím, že akce byla zdárná. Byl jsem
moc šťastný, když jsem mohl vyjet
za hranice, svobodně se vyjadřovat,
svobodně se rozhodovat.
Kolegové, jestli se chcete vrátit do doby dávno minulé, kdy nadvládu nad Vámi budou mít velké
zdravotnické korporace a vy se
opět stanete tou „pracující inteligencí“, s daným přístupem k věci
máte reálnou možnost to provést,
zejména ti mladí. Mladí pod 30 let,
přes občerstvení a pozvání rockové
skupiny, na okresní shromáždění
ČLK Svitavy vůbec nepřišli. Asi
jsou spokojení s daným stavem
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věcí, systémem vzdělávání, že se
k tomu nechtějí vyjadřovat.
Osobně jsem si toho prožil za
ta léta v nemocnicích docela hodně. Sloužíval jsem až 10 služeb
za měsíc. Složil jsem tři atestace,
prošel jsem internou, hematologií,
nefrologií, transplantační poradnou. Prováděl jsem biopsie ledvin
i hemodialýzu. A nyní již přes 15
let pracuji jako kardiolog. Doplnil
jsem si potřebné kvalifikace, jícnovou echokardiografii, a snažím se
v oboru vzdělávat.
Léta jsem bojoval s byrokraty
a stále mi vadí, že v době nového
tisíciletí pořád naše povolání není
tržně svobodné, kdy by si pacient
mohl vybrat lékaře. To je i důvod,
proč jsem nešel do soukromé praxe.
Sloužit na interně musím dál, abych
nepoložil zaměstnavatele, i přesto,
že se mi tak často již nechce. Holt
nejsou lidi. Ani lékaři, ani sestry, a to
je dobrá živná půda pro politiky, aby
nám pozavírali okresní nemocnice
s tím, že nejsou potřeba, neboť jim
schází potřebný personál. Nebo aby
vyrušili lékaře ze zdravotnické záchranné služby, vždyť nejsou lidi
(některým zřizovatelům se to náramně hodí). A co se stane v případě
epiglotitidy dítěte, na to raději ani
nepomyslet.
Mladým kolegům přeji to, aby
se nemuseli tak lopotit a měli více
času na sebe a své rodiny, klid k práci, aby byli zdravější a spokojenější,
než jsme teď my.
Moc mě mrzí, že jsme všichni
tak nejednotní. V době, kdy bychom
se měli semknout, mnozí z nás lékařů nám naše záměry hatí a pomáhají
protivníkům (vím, že Jidáš byl… ale
jen jeden). Ambulantní soukromí
lékaři se například dávají slyšet,
že zvládnou ambulantní péči a nemocničních ambulancí již nebude
třeba. Myslíte si to také? Zastupují
soukromé lékaře ti praví? A mluví
opravdu za ně, nebo jen sami za
sebe? Jednají v zájmu svých kolegů,
anebo jen ve svém vlastním zájmu,
aby získali benefit a odstranili konkurenci? Myslíte si, že by to zvládli?
Kolegové, pokud Vám to oprav-

du není jedno a chcete si zajistit budoucnost pro sebe samé i pro své
rodiny (vždyť my všichni se jednou
staneme pacienty), žádám Vás,
abyste se aktivně zapojili do informační kampaně ČLK. Není nač
čekat.
Pište na webové stránky
www.zdravotnictvivolaopomoc.
cz a s nimi související a propojený
facebookový profil www.facebook.
com/Zdravotnictvivolaopomoc.
Doufám, že jste již plně pochopili, že ČLK podporuje a potřebuje aktivitu svých členů.
Komora se řídí demokratickými stavovskými předpisy. ČLK
není žádnou odborovou organizací, i když vedle profesních
podmínek pro soukromé lékaře
se snaží zlepšovat i podmínky
pro práci lékařů-zaměstnanců.
Veřejné vyhlášení profesní lékařské samosprávy, že za současných
podmínek již nemůže garantovat
kvalitu a bezpečnost zdravotní
péče, musí brát společnost vážně.

Komora se postavila do čela
zdravotníků, ale snaží se zároveň
spolupracovat se všemi ostatními
organizacemi ve zdravotnictví. Není
to žádné politikaření. Však víme, jak
dopadli MUDr. Rath a MUDr. Svoboda. To bychom opravdu nechtěli
znovu zažít.
Současné vedení ČLK reprezentuje nás všechny a komora se
v případě potřeby se svojí právní
kanceláří postaví za každého z nás.
Zdá se Vám to v dnešní době málo?
Mně osobně tedy opravdu ne. Soudím, že ČLK je v porovnání se svými
členy aktivní dost. To bychom měli
napravit.
Doufám, že se vše zlepší, jsem
optimista. Již se těším na podzimní
setkání s kolegy na mimořádném
okresním shromáždění, které by
v optimálním případě mohlo být
třeba i usnášeníschopné. Na závěr
Vám všem přeji dobrou náladu,
zdraví, krásný počátek léta a hodně hezkých chvil se svými pacienty,
rodinami, a ať vás práce nadále baví.
MUDr. Pavel Kolečkář,
předseda OS ČLK Svitavy
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Místo peněz nevolnictví

M

ám velmi nadaného syna. Právě odmaturoval
na gymnáziu na
čtyři jedničky, je účastníkem
celostátní biologické olympiády, má znalost angličtiny
a němčiny, zájem o proteinové
inženýrství, enzymy atd., o programování. Rád by pokračoval
ve studiu na VŠ, a to buď na
biochemii na přírodovědecké
fakultě, na kterou je přijat již
před maturitou, ale nejradši by
chtěl do Brna na Lékařskou fakultu, kvůli jedinečnému programu spojujícímu medicínu
a výzkum.
Jak bude jeho další život
pravděpodobně probíhat? Během dlouhých šesti let studia na
fakultě ho budeme podporovat,
jak to jen půjde. Ale co potom? Bez
atestace nebude moci samostatně
pracovat, tak se někde podle atestačního oboru zaváže k odpracování určitých let v konkrétní nemocnici nebo k úhradě třeba milionu
korun, méně to asi nebude. Když
všechno poběží bez problémů,
odatestuje ve třiceti letech. Před
ním bude stát buď dluh milion
korun, nebo povinnost pracovat
třeba pět let někde v nemocnici.
Bude moci se svým platem před
atestací a po atestaci splatit tento
dluh a stát na vlastních nohou? Bez
půjčky na koupi praxe a veškerého
nutného vybavení v hodnotě ještě vyšší to taky příliš dobře nejde.
A rodina? Žena, děti, pes? Byt nebo
domek, auto, dovolená nebo nový
klobouk? V tehdy nastupujícím
středním věku by měl být schopen
si tyto zcela samozřejmé věci dopřát. Ke dluhu z přípravy na atestaci se přidá hypotéka, náklady na
vlastní praxi a mnohé další. Mezitím bude snášet na pracovišti stres,
dlouhé služby po pravděpodobně
nutném přesčasu překračujícím
zákonnou normu, při kterých bude
mít zodpovědnost za své pacienty,
spolupracovníky… Na toto vše se
může jako samostatný lékař těšit
TEMPUS MEDICORUM

po dvanácti letech od promoce,
viz http://www.ceskenoviny.cz/
zpravy/analyza-pojistoven-ukazuje-jak-zajistit-dostatek-lekaru/1355124.
Stejně starý synek souseda nechtěl tolik studovat, chtěl mít svoje
peníze a spokojeně užívat života.
Po ZŠ šel do učení, a hle, po třech
letech má již dostudováno. Už rok
pracuje pro firmu. Opravuje ledničky, mrazáky, klimatizace, nyní
pro Makro. Vydělává kolem 20 000
měsíčně, soukromě možná něco
navíc. Koupil si krosovou motorku
a vozí holky. Už šetří, ale i teď by
možná na hypotéku dosáhl.
Pokud by sousedův syn pracoval po celou dobu, kterou bude můj
syn studovat na lékařské fakultě,
bude mít po oněch šesti letech vyděláno kolem půl druhého milionu
korun. V tom samém okamžiku se
bude moci čerstvý absolvent lékařské fakulty teprve začít věnovat
povolání, které si vybral. V jakém
bodě se jejich materiální zabezpečení srovná? To by musel ten studovaný, kvalifikovaný člověk zodpovědný za lidské životy vydělávat
víc než ten vyučený, aby se vůbec
něco takového mohlo stát. Asi tak
třikrát tolik? Abych nezapomněl,
studium na VŠ taky stojí peníze za
ubytování na koleji nebo v podnájmu, stravu nebo množství odborné
literatury. Pětadvacetiletý má už
také jiné finanční požadavky než
patnáctiletý. Sami můžete zkusit
dosadit, kolik by vaše rodina dala
měsíčně synovi na studia, vynásobte počtem měsíců a let.
Jaký je zájem společnosti
v tomto státě, aby chytrý synek
studoval dál? Jakým způsobem
společnost tento svůj zájem projevuje? Aby mohla mít rovnice života budoucího lékaře smysl, musí
mít od společnosti záruku, že jeho
celoživotní úsilí ocení. A jak jinak
může být toto ocenění vyjádřeno
než penězi – a to nejen v konzumní
společnosti.
Není vyloučené, že se během
studií syn seznámí se studentkou,
která bude chtít být třeba dětskou
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lékařkou… Otázka nejen pro přemýšlivého čtenáře, ale také pro
vládu, pana Sobotku, pana Babiše, pana Němečka a další zní: Kdy
byste jí doporučili, aby měla první nebo druhé dítě? Budou se oba
moct věnovat práci lékaře, jak by
chtěli? Mohou se věnovat rodině
a dětem tak, jak by bylo potřeba?
Vláda, ať už přistupovala
k vládnutí jakkoli, zleva či zprava,
tento problém neřeší desetiletí
přes opakovaná upozornění, varování a nakonec i akci ze strany
lékařských organizací. Teď již je
situace natolik vážná, jak již zmíněná analýza ukazuje, že pokud se
přijmou účinná opatření, dostatek
lékařů bude až za 12 let! Kdo za to
nese zodpovědnost? Jakou?
To, že současná vláda považuje
memorandum přijaté po akci „Děkujeme, odcházíme“ za nezávazné,
je dostatečně výmluvné a zároveň
je ponaučením, že tedy propříště memorandum nebude stačit.
Naše vláda je ale schopná jednat
pouze v době voleb. V době, kdy

musí před veřejností vypadat jako
schopná vyřešit situaci. Takový dojem se již mnoho let snaží vyvolat
děláním podivných kliček, které
situaci „řeší“ jen naoko. Novodobé
„nevolnictví“ lékařů je stejně nesystémový zásah do zdravotnictví
jako třeba rychlopředělávání internistů na praktiky, které může
u voličů před volbami vyvolat dojem akceschopnosti vlády.
Teď vláda plánuje „dovoz“ sester z Ukrajiny a Ruska. Mají požadované vzdělání – vysokoškolské?
Nebo se pro ně udělá výjimka?
Naše zdravotnictví nepotřebuje náplasti zakrývající nejviditelnější zranění, ale systémovou
a systematickou léčbu, která jako
jediná dokáže problém vyřešit.
Pro srovnání, kdo je za co
a s jakými výsledky zodpovědný
v našem státě, doporučuji: http://
www.ceskenoviny.cz/zpravy/aktualne-byvaly-namestek-cd-ma-narok-na-cele-odstupne-8-7-mil-kc/1354979
MUDr. Vladimír Mičan
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O poslání České lékařské komory

V

posledních letech stále častěji
dochází k rozdílným názorům
v požadavcích na zvýšení finančních dotací mezi Českou
lékařskou komorou (ČLK) a jednotlivými odbornými lékařskými společnostmi.
Soukromí lékaři často ve svých organizacích uplatňují požadavky na úkor nároků
ČLK, nebo alespoň je podávají mimo ně.
Situace dozrála v otevřenou válku soukromých lékařů, vlastně jen jejich vedení, proti ČLK. Je popsána v čísle 5/2016
časopisu ČLK: „Proč? Útok na komoru
a nekolegiální jednání.“
Před 25 lety po sametové revoluci byla
obnovena ČLK, aby znovu hájila společně zájmy i požadavky všech lékařů na státní správu,
spolupracovala s nově vzniklými zdravotními
pojišťovnami a v neposlední řadě zastupo-

vala i názory a požadavky pacientů. Druhou
organizací je Společnost českých lékařů
J. E. Purkyně určená rovněž všem lékařům,
věnující se spíše vnitřním záležitostem a odborným problémům, která se však během
období komunistické totality stala bezzubou.
Vláda ji využívala k propagaci „míru“ diktovaného Kremlem. Lékaři byli zcela podřízeni
ve všech otázkách Ministerstvu zdravotnictví
a vedoucím komunistickým lékařům prosazujícím diktát komunistického vedení na všech
stupních zdravotní péče. Po pádu totality
převzala část její veřejné činnosti obnovená
lékařská komora.
Se vznikem soukromých ordinací v 90.
letech se nejprve osamostatnili soukromí
lékaři. Po nich začali otevírat soukromé
ordinace i odborní lékaři. U všech vznikla
potřeba samostatných společností ambulantních lékařů, potřeba hájit své vlastní zájmy,

Vládu tupých hlupáků nahradila
vláda mazaných chytráků

Č

eské zdravotnictví vždy patřilo
k těm nejlepším na světě. Na
slavných univerzitách pracují potomci těch, kteří utekli
z Česka a z českého zdravotnictví před
Hitlerem, před Gottwaldem, před Brežněvem a jeho husákovskými loutkami
a nakonec před porevolučním marasmem
a Klausovou arogancí moci a peněz. Naši
lékaři operují a léčí v prestižních nemocnicích v zahraničí a naše vysoké školy
produkují mediky, kteří se uplatní všude,
kde jsou nároky nejvyšší: na západě Evropy, v USA, v Kanadě i jinde.
I když nám odešly statisíce příslušníků
„inteligence“, která nebyla konformní s nacisty nebo s komunisty či pro které byla naše
země příliš malá, stejně máme pořád dobrý
lidský potenciál. Bohužel i 25 let po sametové
revoluci naši mladí přemýšlejí, že po škole,
případně po atestaci zmizí a už se nevrátí.
Ignoranci a nabubřelost „vládnoucí třídy“
manuálně pracujících a jejich předvoje nahradila nafoukanost a nabubřelost ještě větší
– narcisismus a nenávist Klause a jemu podobných, jejich poskoků a pasáků. Pro novou
šlechtu a vládnoucí třídu velkopodnikatelů-
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-oligarchů je inteligence třída, na kterou se
hodí ono známé: „Nevím, co říkáte, ale velice
mně to uráží.“
Vláda hlupáků je střídána vládou bohatých chytráků a inteligence s učiteli, vědci,
lékaři, spisovateli a jinými je dále považována
za chudou třídu roztržitých profesorů, kteří
v podstatě udělají to, co se jim řekne. Oni si ale
zatím čím dál víc uvědomují, že jejich hlavní
povinností je uživit sebe, svou rodinu, rozvinout svůj potencionál naplno, ne obětovat
sebe a své blízké ideálu vlasti a společnosti,
která je jen bezohledně vysává. Práce bez
bezbřehých přesčasů, práce za odměnu, která
odpovídá tomu, jak jsou odměňováni specialisté vysokoškoláci v jiných oborech a jiných
společnostech. Kvalitní život, kdy osud není
obětování se systému, ale je aktivním spojením rodiny, zájmů, osobního zdraví a profese,
ve které se snažíme být profesionály srovnatelnými se světem. To je cíl mladých mediků
a lékařů a žádná „vedoucí třída pracujících“
ani „voličů“, ani žádná „elita“ lidí, kteří mají
moc, ale jejich schopnosti jsou v porovnání se
specialisty ve vědě, medicíně, umění a jinde
irelevantní (nemyslím monetárně), jim v tom
nemůže dlouhodobě efektivně bránit.
Dokud se budeme snažit svobodné, na-

někdy pohříchu sobecké. Tyto požadavky se
oddělily od ČLK natolik, že nerespektovaly
obecné požadavky komory. Jejich požadavky
stále více ohrožovaly činnost ČLK a státní
správa jich začala využívat ve svůj prospěch.
Využívá jejich rozdílnosti až protichůdnosti
nejen proti ČLK, ale i proti společnostem
soukromých lékařů. Pak se ani ony neubrání
vládním institucím… Situace se již stává pro
všechny lékařské organizace neudržitelnou
a ohrožuje celý lékařský stav. Je jen jediná
cesta, jak tomu zabránit. Domluvit se mezi
sebou a podávat všechny požadavky společně
a jednotně v rámci ČLK. Samostatné podávání
požadavků bývá sobecky zneužito a škodí druhým. Laická veřejnost je citlivá na vyžadování
dotací jednotlivými lékařskými společnostmi,
podezírá je z obchodování či spíše z kupčení se
zdravím, jak to vidí v některých soukromých
ordinacích. V takové situaci vyhlášení akce
„Zdravotnictví volá o pomoc“ nemá naději
na úspěch!
MUDr. Zdeněk Pinta

dané a mladé ovládat a klamat, nebudeme nikdy schopni dohnat skutečně rozvinuté země.
V USA tomu říkali vysavač mozků, „brain drain“.
Stačí se k inteligentním a schopným chovat
tak, aby neodešli, aby naopak přicházeli odjinud a aby byli motivovaní k co nejlepším výkonům. A dějí se zázraky. A naopak. Pokud jde jen
o osobní úspěch malé skupiny lidí, ne o úspěch
společnosti jako celku, stačí armáda a puč.
Pokud si přejeme prosperující společnost,
musíme jednoho dne začít nadané a schopné
členy inteligence platit tak, aby neodcházeli
a aby pracovali tvůrčím způsobem. Pryč je
doba, kdy úspěch ekonomiky záležel na údernictví a počtu nakopaných kubíků uhlí. Dnes
je závislý na svobodě a inspiraci inteligence
ve vývoji, vědě a jinde. Snad se probudíme.
Lékaři v USA si vydělají běžně 500 000
USD za rok, v Holandsku si soukromý lékař
vydělá 300 000 a více eur za rok. Přeju jim to
z celého srdce, zaslouží si to a nikdo se tomu
v jejich zemích ani trochu nediví. Soudruh
Jakeš by možná řekl: „Jsou to hodný kluci,
i životy zachraňují, ale statisíce berou! I víc!“
A tak každý, za koho stát platí z našich daní
nemocenskou, a má tedy služby zadarmo, se
cítí ukřivděn, že by sestřička nebo lékař měli
vydělávat víc peněz. Já říkám: Každý se může
učit, každý může podnikat, každý může tvrdě
pracovat a stát se někým, kdo se bude mít lépe
než dřív. A takovým lidem přeji vše, co mají.
Kéž by jich jen bylo čím dál víc.
Jiří Šoupal
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GYN-CYT S.R.O.

PATOLOŽKA / PATOLOG

Přijmeme patoložku/patologa do laboratoře gynekologické
cytologie.
 Požadujeme: spec. způsobilost v oboru.
 Nabízíme: velikost úvazku dle dohody, volná pracovní doba.
 Kontakt: MUDr.Pavel Pumpr,
tel. 732 955 483, cyto.pumpr@quick.cz

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

DALŠÍ INZERÁTY NAJDETE NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
IP BEAUTY S.R.O.  GYNEKOLOGA S ATESTACÍ

do soukromé praxe v Kladně. Úvazek 0,5–1, možná je i kombinace s úvazkem v nemocnici. Plat až 110 000 Kč měsíčně, až
20 dní volna měsíčně, dovolená navíc. Odměny z podílu na zisku a další benefity.
 Kontakt: 777 812 807, rada.polacek@centrum.cz

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA
 PŘIJMEME VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, akreditované zdravotnické zařízení, přijme pro
svá pracoviště v rámci celé ČR všeobecné praktické lékaře.
 Nabízíme: zajímavé platové podmínky, stabilní práci, plný pracovní úvazek, pevnou pracovní dobu, podporu dalšího
vzdělávání, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další zajímavé benefity,
pro absolventy nabízíme možnost získání atestace.
 Kvalifikační předpoklady: VŠ – lékařská fakulta, atestace všeobecné lékařství.
 Kontakt: jana.mikesova@zzmv.cz, tel. 974 827 665

NEMOCNICE NA HOMOLCE  PŘIJMEME LÉKAŘE/LÉKAŘKU NA KOŽNÍ ODD.
Nemocnice Na Homolce přijme na dobu 1–3 let lékaře/lékařku na KOŽNÍ ODD. POLIKLINIKY.
 Požadujeme VŠ-LF a atestaci v oboru dermatovenerologie.
 Nabízíme zázemí vysoce specializovaného pracoviště, zaměstnanecké benefity a sociální výhody.
Termín nástupu dohodou.
 Životopis a motivační dopis zasílejte na: volna.mista@homolka.cz

HAMZOVA LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
PŘIJMEME PRIMÁŘE REHAB. ODD A LÉKAŘE



Hamzova odborná léčebna akreditovaný rehabilitační ústav hledá PRIMÁŘE REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ
a přijme nové LÉKAŘE
 Nabízíme: výhodné platové ohodnocení, náborové příspěvky pro absolventy i atestované lékaře; podporujeme získání
atestace v oboru RFM, umožníme dokončení potřebného základního kmene ve lhůtě pěti let od zahájení přípravy k atestaci;
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, možnost přidělení bytu.
 Požadujeme: na pozici lékaře odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka dle zákona
č.95/2004; vhodné i pro absolventy; na pozici primáře rehabilitačního oddělení atestaci v oboru RHB, neurologie, interna
nebo ortopedie; licenci ČLK pro výkon funkce primáře, nástup 1. 1. 2017; trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
 Kontakt: tefrova@hamzova-lecebna.cz, tel. 469 648 103, www.hamzova-lecebna.cz (v sekci Nabídka zaměstnání).

LÉKAŘI
ROYAL SPA, A. S.

LÉKAŘ VPP/HPP

Royal Spa přijme lékaře pro lázeňská zařízení v Mariánských Lázních, Ostrožské Nové Vsi, Luhačovicích a Velkých Losinách.
 Nabízíme: stabilní zázemí, motivující fin. ohodnocení, příjemné pracovní prostředí, odb. vzdělávání, podpora
dosažení atestace RFM, příspěvek na stravování, možnost
ubytování, nástup dohodou.
 Požadujeme: VŠ lék. směru s atestací, chuť pracovat
v lázních, solidní přístup k práci i klientům, bezúhonnost,
zdrav. způsobilost, kom. znalost NJ nebo RJ vítána.
 Váš životopis zašlete na email
hr@royalspa.cz, k rukám paní Křečkové, tel.: 727 870 642.

PULS, S.R.O. PRAHA

RENTGENOLOŽKA/RENTGENOLOG

Rentgenoložku/ga se zaměřením na sono prsů přijmeme pro
ord. v Praze 4 a 6.
 Nabízíme: Zkrácený úvazek 1-2 ord. dny,rozšíření možné,špičkové UZ vybavení, indiv. prac. doba (VPP, MD,
důch., OSVČ), nadstand. plat, výkon. odměny.  Kontakt:
tel. 606 393 938, gynekologie@zspuls.cz, www.zspuls.cz

PROTON THERAPY CENTER

PROTON THERAPY CENTER PŘIJME
RADIOLOGA

Přijmeme radiologa pro radiodiagnostické oddělení.
 Požadujeme: Specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody, zodpovědný a proaktivní přístup
a samostatnost při řešení úkolů, zájem o práci v oboru, zkušenosti s CT, MR, týmovost a flexibilitu, znalost AJ a dalších
jazyků výhodou.
 Nabízíme: Unikátní pracovní prostředí a nejmodernější
diagnostické zázemí – CT, MR, PET CT, odborný růst, profesionální, týmově orientované, dynamické prostředí, velmi
dobré finanční ohodnocení s motivační složkou, podpora dalšího vzdělávání a zvyšování odborné prestiže reprezentací na
mezinárodních vědeckých fórech, publikační a přednáškovou
činnost, stáže na zahraničních pracovištích, závodní stravování, příspěvek na bydlení pro mimopražské, 5 týdnů dovolené,
vstřícný přístup k našim zaměstnancům a další benefity.
 Místo pracoviště: Budínova 2437/1a, Praha 8,
areál Nemocnice Na Bulovce
 Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek, zkrácený
úvazek, vhodné i pro lékaře - důchodce a lékaře/ky na rodičovské dovolené.  Kontakt: hr@ptc.cz, tel: 222 999 000,
více info na www.ptc.cz

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE

PŘIJMEME LÉKAŘE SE SPECIALIZACÍ:
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE,
HEMATOLOGIE

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. přijme lékaře/
lékařky se specializací z endokrinologie, diabetologie a hematologie do zaběhlých ambulancí. Pracovní poměr na plný nebo
i částečný úvazek.
 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.

ONK A.S., NEMOCNICE K.HORA

ZÁSTUPCE PRIMÁŘE IO
A ZÁSTUPCE PRIMÁŘE LDN

ONK, a.s., nemocnice Kutná Hora přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství na pozici
ZÁSTUPCE PRIMÁŘE INTERNÍHO ODDĚLENÍ.
 Nabízíme: práce na akreditovaném pracovišti krajské nemocnice; nadstandardní platové podmínky; podpora dalšího
vzdělávání; možnost zajištění ubytování.
 Kontakt: sekretariát ředitele, 327 503 311,
email: reditelstvi@nemkh.cz, personální odd. 327 503 497,
email: jitka.novotna@nemkh.cz
ONK, a.s., nemocnice Kutná Hora přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru na pozici ZÁSTUPCE PRIMÁŘE LÉČEBNY DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH.
 Nabízíme: práce na akreditovaném pracovišti krajské nemocnice; nadstandardní platové podmínky; podpora dalšího
vzdělávání; možnost zajištění ubytování.
 Kontakt: sekretariát ředitele, 327 503 311,
email: reditelstvi@nemkh.cz, personální odd. 327 503 497,
email: jitka.novotna@nemkh.cz

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA LNÁŘE

ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ

Psychiatrická léčebna Lnáře, p.o. hledá lékaře, příp. absolventa LF se zájmem o obor psychiatrie.
 Nabízíme byt 3+1 přímo v areálu léčebny, dobré pracovní podmínky, nadstandardní platové ohodnocení, možnost
odborného růstu. Při stabilizační dohodě významný podíl na
nákladech na vzdělání (úhrada seminářů, kurzů atd.).
 Kontakt: MUDr.Vladimír Muchl, tel.: 724 002 111,
e-mail: vmuchl@email.cz, prim. MUDr.Jana Zahradníková,
tel.: 605 164 841, e-mail: sekretariat@pllnare.cz

Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno, příjme
lékaře s at. v ob. radiodiagnostika do pohotov. služeb CZM na
Dohodu o prac. činnosti, co nejdříve.
 Bližší informace podá ved. lékařka MUDr. Chasáková
Drahomíra, e-mail: d.chasakova@unbr.cz, tel: 776 266 677.

LÉKAŘ

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE
OPAŘANY

PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany přijme do pracovního poměru: DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO PSYCHIATRA; PSYCHIATRA LÉKAŘE po absolvování základního kmene v pediatrii nebo psychiatrii; ABSOLVENTA se
zájmem o dětskou a dorostovou psychiatrii. Plat absolventa
po zapracování až 35.000,- Kč. Nadstandardní zaměstnanecké benefity.  Informace: Ing. Nagyová, tel. 724 379 233,
email tatjana.nagyova@dpnoparany.cz

PŘELOUČSKÁ POLIKLINIKA A.S.

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Přeloučská poliklinika a.s. přijme do HPP pro dětské oddělení lékaře L2 nebo L3. Nástup 7/2016.
 Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání, trestní bezúhonnost,
vstřícný přístup k pacientům.
 Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, možnost profesního růstu, zajímavé finanční ohodnocení, výkonnostní odměny a benefity.
 Kontakt: info@preloucskapoliklinika.cz, tel: 467 002 839

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S.

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Chrudimská nemocnice přijme: lékaře/lékařku na hematologicko-transfuzní oddělení.
 Požadavky na uchazeče: vhodné i proabsolventa všeobecného lékařství se zájmem o obor; výhodou splněný základní
interní nebo pediatrický kmen; vítána specializace v oboru hematologie a transfuzní lékařství; schopnost týmové spolupráce.
 Více informací: http://www.nempk.cz/lekari-chrudimska-nemocnice  Kontakt: MUDr. Šebková, primářka oddě
lení,
B. vera.sebkova@nempk.cz
BRAUN AVITUM S.R.O.

Hledáme lékaře na hemodialyzační středisko v Litoměřicích.
 Nabízíme zajímavou všestrannou práci - péči o pacienty
s chron. onemocněním ledvin včetně diagnostiky, predialyzační a předtransplantační přípravy v nefrologické ambulanci, péči o hemodialyzované, peritoneálně dialyzované
a transplantované pacienty a spolupráci s lékaři MN v Litoměřicích v rámci nefrologických konzílií a léčby akutního
selhání ledvin u hospitalizovaných pacientů. Nabízíme milé
a přátelské prostředí, zkušenosti z dlouhodobé nefrologické
praxe ve V. Británii a možnost přípravy na nefrologickou
atestaci. Podporujeme další vzdělávání vč. účasti na odborných akcích v ČR i v zahraničí. Nabízíme flexibilní pracovní
dobu (bez nočních služeb!) a velmi zajímavé finanční ohodnocení a nadstandardní program zaměstnaneckých výhod.
 Požadujeme absolvování interního kmene. Nástup
možný od 1.8.2016. Těšíme se na Vás!
 Kontakt: zamestnani.cz@bbraun.com

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK

PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE
SPECIALIZACÍ

Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 173, 785 01
Šternberk přijme do pracovního poměru:
- lékaře i absolventa se zájmem o psychiatrii,
- lékaře se specializací v oboru psychiatrie,
- lékaře v oboru vnitřní lékařství

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo sanatorium
Dobříš hledá lékaře na lůžka následné péče. Podmínkou je
atestace I. stupně.
 Nabízíme mimořádné individuální mzdové podmínky a pravidelné měsíční odměny v celkové minimální výši 13. a 14. platu.
 Kontakt: jn.mlezivova@seznam.cz, tel: 318 541 253

NOVĚ NÁS NAJDETE NA FACEBOOKU – ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,

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

LÉKAŘ/KA NA ODDĚLENÍ POR.GYN.
A ARO

Vsetínská nemocnice a.s. nabízí pracovní příležitost na pozici
lékaře/-ky na por.gyn oddělení a oddělení ARO.
 Požadavky: specializovaná způsobilost výhodou,uvítáme
však i lékaře v přípravě a absolventy, bezúhonnost, zdravotní
způsobilost.
 Nabízíme: odpovídající mzdové hodnocení, poměr na
dobu neurčitou, práci v lůžkovém i ambulantní provozu, možnost ubytování, zaměstnanecké výhody, podpora ve vzdělávání.  Kontakt: Ing.Pavlica Martin,
email: pavlica.m@nemocnice-vs.cz, tel: 571 818 130

BCL CLINIC S.R.O

PŘIJMEME LÉKAŘE

BCL clinic Luhačovice - hledá lékaře
 Náplň práce: přesná diagnostika a navržení komplexní
léčby pacienta trpícího syndromem multisystémového infekčního onemocnění, způsobeného reaktivací souboru latentních
infekcí v důsledku přítomnosti infekční hoagens přenášeného
nejen klíšťaty - s využitím nejmodernějších diagnostických
metod a laboratorních testů.
 Požadavky: atestace z nechirurgického oboru; schopnost
komunikovat s pacientem v anglickém ev. německém jazyce
vítaná; schopnost práce v týmu.
 Nabízíme: ojedinělou specializaci v oboru; moderní a přátelské pracovní prostředí; školení v zahraničí - Německo,
USA; práce pouze ve všední dny bez přesčasů; nadstandardní
nástupní plat dle odbornosti, délky praxe a jazykových schopností s možností rychlého růstu dle výkonnosti; možnost
účasti na podílovém spoluvlastnictví kliniky.  Kontakt: Ing.
Radim Procházka, info@bcl-clinic.cz, 778 498 428

OSTATNÍ
ÚPMD
ÚPMD přijme mzdovou účetní.
 Požadujeme SŠ, VŠ vzděl., kompletní zprac. mzd. agendy včetně ročního zprac. zúčtování daní, evid. listů, praxi na
obdob. pozici min. 10 let, znalost likvidace nemoc.dávek,
provádění srážek ze mzdy, exekucí, praxi v jednání s úřady,
znalost aktuálních legisl. změn, samostatnost, odpovědnost,
spolehlivost, časovou flexibilitu, pečlivost při zprac. mezd.
 Nabízíme zázemí stabil. spol. s tradicí, zam. benefity, zajištění pronájmu bytu v Praze. Nástup možný ihned.
 Kontakt: personalni@upmd.eu, tel: 296 511 240, 800.

NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, A.S.

ANALYTIK

Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme: VŠ - analytika do
laboratorního provozu.
 Požadavky: VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru v oblastech biochemie, biotechnologie, chemie,
analytická chemie. Specializace v oboru vyšetřovací metody
v klinické biochemii (dle zákona č. 96/2004 Sb.). Odborná
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v ČR. Zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost.
 V případě nástupu bude vyplacen náborový příspěvek
ve výši 100 000 Kč. Nadstandartní platové podmínky, pomoc při zajištění bydlení, možnost ubytování na ubytovně,
zaměstnanecké benefity.  Bližší informace při osobním
jednání.
 Kontakt: Marie Marková, personální oddělení,
tel: 380 761 361, mob: 777 486 121,
e-mail: markova@nemck.cz

Zdravotnická zařízení společnosti MEDICON a.s. přijmou
z důvodu rozšiřování služeb lékaře v odbornostech:

CHIRURGIE, KARDIOLOGIE, ANGIOLOGIE,
OČNÍ, PNEUMOLOGIE, GYNEKOLOGIE,
UROLOGIE, NEUROLOGIE, DERMATOLOGIE,
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ a další obory

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

MEDI HELP SPOL. S R.O.

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

MZDOVÁ ÚČETNÍ

LÉKAŘ/HEMODIALYZAČNÍ
STŘEDISKO V LITOMĚŘICÍCH

NEMOCNICE NA PLEŠI S.R.O.

Nemocnice Na Pleši s.r.o. přijme do pracovního poměru i na
zkrácený úvazek lékaře se specializací z pneumologie nebo
v přípravě na ni. Absolvování interního kmene je výhodou.
 Nabízíme: velmi dobré mzdové a pracovní podmínky, byt
při nástupu.  Písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail:
personalni@naplesi.cz

- rehabilitačního lékaře.
Pro ambulanci v olomouci hledáme lékaře se specializací
v oboru sexuologie.
 Nabízíme dobré platové podmínky, příjemné pracovní
prostředí, zaměstnanecké benefity, možnost dalšího růstu.
 Informace personální oddělení:
buchtova@plstbk.cz nebo tel: 585 085 475.

POŽADAVKY:
NABÍDKA:

specializovaná způsobilost v oboru, bezúhonnost
pracovní poměr na dobu neurčitou, výhodné pracovní
podmínky, zaměstnanecké benefity, práce na plný
i zkrácený úvazek
NÁSTUP:
dle dohody
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, Praha 4
Poliklinika Vysočany, Sokolovská 304/9, Praha 9
Poliklinika Zelený Pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4
KONTAKT:
Eva Poláková, personální oddělení
eva.polakova@mediconas.cz; +420 724 576 888
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5. ROČNÍK UNIVERZITY
MEDICÍNSKÉHO
PRÁVA ČLK

MEDICORUM

Právní kancelář České lékařské komory nabízí účast na Univerzitě medicínského práva
České lékařské komory, jejíž pátý běh se uskuteční od září 2016 do června 2017.
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. Půjde o deset lekcí rozložených do deseti
měsíců školního roku 2016–2017.
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 o dotazy k danému tématu a návrh zašle lektorům před konáním příslušné lekce.
Jeho návrhem se posléze budeme rovněž zabývat.
Na semináři bude proveden úvodní výklad k danému tématu, poté budou řešeny samotnými posluchači s pomocí lektorů –
právníků České lékařské komory zadané modelové situace, případně modelové situace navržené samotnými posluchači a bude
reagováno 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.
Semináře budou probíhat v Praze jedenkrát měsíčně ve všedních dnech (osvědčené jsou čtvrtky)
v odpoledních hodinách, patrně v 15–18 hodin.
Účastnický poplatek je 5000 Kč pro člena ČLK a 9000 Kč pro nečlena komory. Za každou lekci jsou přiděleny tři kredity. Po skončení obdrží posluchač, který absolvoval alespoň 70 % seminářů, osvědčení o absolvování Univerzity medicínského práva České lékařské komory.
Přihlášku vyplňte na adrese www.lkcr.cz, vzdělávání, sekce kurzy ČLK, číslo kurzu 92/16.
Kurzy jsou řazeny chronologicky podle data konání.
Kapacita je omezena, bude možno zařadit jen ty zájemce, kteří podají přihlášku včas.
Máte-li zájem, přihlaste se, prosím, co nejdříve!

Témata Univerzity medicínského práva ve školním roce 2016–2017:
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). Co kde najdeme?

6) Ochrana osobních údajů, povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, oznamovací povinnost, vedení zdravotnické dokumentace a její archivace.

2) Právní odpovědnost v medicíně – trestní, občanskoprávní, správní,
disciplinární a smluvní, právní odpovědnost lékařů.

7) Problematika specifických zdravotních služeb – transplantace, interrupce, zásahy do reprodukce, sterilizace, kastrace, stereotaktické operace, lékařský experiment a specifické zdravotní služby.

3) Náležitá odborná úroveň zdravotních služeb – lege artis. Zákonná definice, její výklad, posuzování v praxi, znalecké posudky, kazuistiky.

8) Zdravotnická záchranná služba, intenzivní a resuscitační péče, její meze,
paliativní péče, určování smrti, pitvy.

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.
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.

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.

Přednášející:
JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, Mgr. Miloš Máca, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská,
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, Mgr. Theodora Čáslavská
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Vzdělávací kurzy České lékařské komory
Oddělení vzdělávání ČLK

Lékařská 2, 150 30 Praha 5
tel. 234 760 711, 234 760 710
fax 257 220 618
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz
seminar@clkcr.cz
Přihlášky a bližší informace ke kurzům
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastníci
10 dnů před konáním kurzu.
Věnujte pozornost zasílaným informacím, neboť místo konání kurzu může být
změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Obvyklý začátek víkendových kurzů:
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:
viz informace na www.lkcr.cz
UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou
průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz
93/16 PA – Novinky v onkologii II.
Datum: středa 15. 6. 2016 od 14.00 hodin
Místo: Praha 2, Karlovo nám. 5, Palác Charitas, Kongresové
centrum Vavruška
Délka: 3 hodiny
Odborný garant: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Odborné sympozium je pořádáno v návaznosti na vysoký
zájem o Novinky v onkologii I., konané v dubnu 2016. Akce
je identicky realizována v rámci Postgraduální akademie
při příležitosti vydání časopisu Postgraduální medicína

s fokusem Onkologie. Problematice jednotlivých témat
se budou věnovat sami editoři v rámci tohoto odborného
sympozia.
Doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
• Screening cervikálního karcinomu.
Prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
• Možnosti chirurgické léčby karcinomu ovaria.
Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
• 15 let úspěšného českého screeningu nádorů prsu.
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
• Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic – nutná
vyšetření před rozhodnutím o volbě preparátu.
• Firemní sympozium AstraZeneca
• PARP inhibice v léčbě karcinomu ovaria.
Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., MBA
• Vliv primární profylaxe febrilní neutropenie na onkologickou léčbu (Firemní sympozium TEVA).
MUDr. Michaela Matoušková
• Pro a proti screeningu karcinomu prostaty.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
• Slasti a strasti obce onkologické.

Místo: Praha 3, Žižkovská věž, Kongresový sál
Délka: 3 hodiny
Odborný garant: Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Odborné sympozium je pořádáno v rámci Postgraduální akademie při příležitosti vydání nového čísla
časopisu Postgraduální medicína s fokusem Preventivní kardiologie. Problematice jednotlivých témat se
budou věnovat sami editoři v rámci tohoto odborného
sympozia.
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM (Nová
hypolipidemika)
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (Reziduální kardiovaskulární riziko u pacientů s inzulinovou rezistencí)
MUDr. Milan Flekač, Ph.D. (Antidiabetická léčba a makrovaskulární komplikace: blýská se na lepší časy)
MUDr. Eva Kociánová (Rezistentní hypertenze)
MUDr. Jan Vachek (Kardiovaskulární riziko u nefrologických nemocných a možnosti ovlivnění)
Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (Familiární hypercholesterolemie: co potřebuje vědět kardiolog?)

60/16 Dětská dermatologie
Datum: 18. 6. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Pavel Konrád, dětská kožní ordinace
Lasermed
MUDr. Pavel Konrád
• Scabies a vši.
• Atopický ekzém s jeho aktuální terapií.
• Seboroická dermatitida u kojenců.
• Plenková dermatitida.

PODZIM 2016

77/16 PA – Preventivní kardiologie
Datum: úterý 21. 6. 2016 od 14.00 hodin

81/16 Kurz z oboru nefrologie
Datum: 10. 9. 2016
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.
• Glomerulonefritidy a tubulointersticiální nefritidy vyššího věku.
Doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
• Nefroskleróza a hypertenze.
• Poruchy elektrolytů a vody u seniorů.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

• Obezita u nefrologicky nemocných.
• Funkční vyšetření ledvin, dávkování léků.
82/16 Funkční vyšetření v pneumologii
Datum: 17. 9. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 9 hodin
Cena: 1000 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Lektoři: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D., MUDr. Jarmila Fišerová, MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Stanislava Kacrová,
MUDr. Eva Voláková, MUDr. Vladimír Zindr
Funkční vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody v pneumologii a příbuzných oborech. Umožňuje
nejen porozumět patofyziologickým mechanismům
plicních onemocnění, ale jeho použití v klinické
praxi pomáhá významným způsobem v diferenciální
diagnostice plicních onemocnění, rozlišení nebo určení
podílu onemocnění plicních, neuromuskulárních
a kardiovaskulárních. Funkční vyšetření plic se rovněž
významně podílí na diagnostice a monitorování plicních
onemocnění a má velkou výpovědní hodnotu pro určení
prognózy plicních či některých neuromuskulárních
a kardiovaskulárních onemocnění. Navíc tvoří zcela
nezbytnou součást předoperačních vyšetření hrudních i některých mimohrudních operací. Kurz je pojímán jako „certifikační“, absolventi kurzu dostanou
potvrzení.
Cílem kurzu je seznámit posluchače:
• se základy fyziologie a patofyziologie dýchání,
• s jednotlivými metodami vyšetření funkce respiračního
systému,
• s principy hodnocení těchto vyšetření,
• s klinickým významem jednotlivých vyšetření pro onemocnění/funkci jednotlivých systémů,
• s kontrolou kvality funkčních laboratoří a jednotlivých
vyšetření.
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101/16 Simulační trénink pro lékaře v PNP
Kurz ZZSHMP
Datum: středa 21. 9. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny, 9–12.00 hod.
Cena: 900 Kč
Garant a hlavní lektor: MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP
Počet lektorů: 3
Max. počet účastníků: 15
Cílem kurzu je efektivně prohloubit teoretické i praktické
dovednosti v akutní medicíně a podpořit spolupráci
při primárním ošetření pacientů a jejich předávání do
nemocniční péče. Kurz je koncipován na bázi blended
learningu – zahrnuje kombinace různých forem výuky
s cílem lepšího zapamatování postupů. Kurz bude
obsahovat simulační nácviky, aby bylo možné co nejvíce
zapojit praktický nácvik, při kterém budou připraveny různé
situace, které budou účastníci kurzu individuálně i týmově
řešit. Kurz je určen lékařům všech oborů.
94/16 Řídit, nebo vést – je, nebo není to totéž?
Datum: 1. 10. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 8 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Ani ve zdravotnictví nestačí k manažerskému úspěchu jen
odborné kvality. Program je věnován komplexnímu pohledu na management a leadership v kontextu zdravotnictví
a systematicky prochází všechny kompetence lékařů ve
vedoucí pozici. Účastníci kurzu si odnesou individuální
plán pro svůj další manažerský rozvoj.
Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích,
kteří již manažerské zkušenosti mají, pro ty, kteří jako manažeři pracují relativně krátkou dobu nebo se na takovou
pozici chystají.
100/16 Nové fenomény i záludnosti z neodkladné
a naléhavé první linie
Datum: 1. 10. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Předběžný program:
MUDr. Vilma Benešová (FN Motol)
• Současná zdravotnická témata spojená s imigrací, pohotová diagnostika, terapie i požadavky bezpečnosti pro
zdravotníky.
MUDr. Jarmila Drábková (FN Motol)
• 2016 – zásadní klinické novinky a výzvy pro urgentní
medicínu, všestranně poučné kazuistiky od úvodu až po
výsledky.
MUDr. Martin Šrámek (ÚVN)
• Soudobý pohled neurologa na akutní mozkové příhody
různorodé etiologie a optimální postupy.
JUDr. Jan Vondráček (VŠE)
• Medicínskoprávní kazuistiky současné doby a jak se vyvarovat vyhoření, kolizí a důsledků.
MUDr. Jiří Zika (FN Motol)
• Jaké případy, různorodé nároky a záludnosti přináší urgentní příjem pro dospělé i nezletilé?
17/16 Vulvovaginální diskomfort
Datum: 8. 10. 2016
Místo: Praha, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Radovan Turyna
V kurzu budou probrána nejčastější onemocnění v gynekologii a porodnictví, kterými jsou vulvovaginální diskomfort
a poruchy poševního mikrobiomu. Kurz je určen všem lékařům, kteří se setkávají s problematikou poruch poševního
prostředí v každodenní praxi.

Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
• Vulvovaginální diskomfort.
Doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
• Vaginální mikrobiom u fyziologického a patologického
těhotenství.
MUDr. Zuzana Líbalová
• Vulvovaginální diskomfort.
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.
• HPV infekce dolního genitálního traktu.
80/16 Kurz z oboru nefrologie – opakování
Datum: 8. 10. 2016
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
MUDr. Petr Bubeníček, CSc.
• Renální osteopatie, dg. a léčba.
• Osteoporóza, dg. a léčba.
MUDr. Štefan Vítko, CSc.
• Kardiorenální a hepatorenální syndrom.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Farmakoterapie u CHRI.
MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D.
• Akutní selhání a poškození ledvin.
• Dg., léčba, prognóza.
83/16 Metabolický syndrom
Datum konání: 8. 10. 2016			
Místo konání: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., VFN Praha
Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
• Metabolický syndrom.
Doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.
• Játra a diabetes.
As. MUDr. Karel Dvořák
• Nealkoholová jaterní choroba – epidemiologie, diagnostika.
Doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
• Nealkoholová jaterní choroba – léčba.
• Hepatocelulární karcinom.
84/16 Pediatrie
Datum: 8. 10. 2016
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Odborný garant: prof. MUDr. Jan Lebl, DrSc.
Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
• Kdy, kde, jak a proč stanovovat a interpretovat velikost
a tvar hlavy dítěte.
MUDr. Bartošová
• Chyby a omyly v dětské pneumologii.
MUDr. Radana Kotalová, CSc.
• Chyby a omyly v dětské hepatologii.
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
• Chyby a omyly při hodnocení růstu a pubertálního
vývoje.
Prof. MUDr. Jan Janda, DrSc.
• Chyby a omyly v dětské nefrologii.
Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc., Ph.D.
• Chyby a omyly v kojenecké medicíně.
102/16 Simulační trénink pro lékaře v PNP
Kurz ZZSHMP
Datum: středa 12. 10. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny, 15–18.00 hod.
Cena: 900 Kč

Garant a hlavní lektor: MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP
Počet lektorů: 3
Max. počet účastníků: 15
Cílem kurzu je efektivně prohloubit teoretické i
praktické dovednosti v akutní medicíně a podpořit
spolupráci při primárním ošetření pacientů a jejich
předávání do nemocniční péče. Kurz je koncipován na
bázi blended learningu – zahrnuje kombinace různých
forem výuky s cílem lepšího zapamatování postupů. Kurz
bude obsahovat simulační nácviky, aby bylo možné co
nejvíce zapojit praktický nácvik, při kterém budou
připraveny různé situace, které budou účastníci kurzu
individuálně i týmově řešit. Kurz je určen lékařům
všech oborů.
85/16 Funkční patologie hybné soustavy
Datum: 15. 10. 2016
Místo: Praha 5, Kongresové centrum Nemocnice
Na Homolce
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Bolestivé stavy hybné soustavy z pohledu diagnostiky funkce
a dysfunkce. Vztah struktury a funkce. V rámci konzervativní
terapie těchto bolestivých stavů bude uveden rehabilitační
přístup, zejména budou uvedeny endogenní a exogenní
faktory v příčině bolestí hybné soustavy. Do rozboru endogenních faktorů spadá analýza držení těla a dále budou
uvedeny možnosti svalové aktivace.
86/16 Praktický přístup k očkování u dětí
Datum: 19. 10. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 3 hodiny
Odborný garant: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
Odpolední prodloužený seminář bude zaměřen především na současné poznatky týkající se nových a alternativních vakcín a možností k jejich užití v každodenní
práci dětského lékaře. Nedílnou součástí bude právní rámec očkování v současné době, problematika odmítání
očkování a novinky týkající se očkování těhotných žen
v ČR.
Seminář bude veden formou workshopu s možností řešení
konkrétních otázek z praxe posluchačů.
87/16 Problematika výživy ve stáří
Datum: 22. 10. 2016
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Miroslava Navrátilová, FN Brno
• Význam výživy jako prevence imunodeficientních stavů
ve stáří.
• Vliv enterální výživy na nutriční a mentální stav seniorů.
• Vztah výživy a kognitivních funkcí u osob trpících demencí.
• Nutriční intervence u nemocných s Alzheimerovou demencí.
97/16 Dětská dermatologie
Datum: 22. 10. 2016
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Kredity: 4
Odborný garant: MUDr. Štěpánka Čapková
MUDr. Štěpánka Čapková
• Zajímavé kazuistiky z dětského kožního oddělení.
MUDr. Jana Čadová
• Exantémová onemocnění u dětí.
• Histiocytózy.
MUDr. Iveta Tomšíková
• Kožní mastocytózy.

98/16 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 27. 10. 2016
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak,
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, při jehož
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozence
na porodním sále, jednak možnost návštěvy na odd. RES
a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých
případech. Kurz bude veden formou workshopu.
88/16 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 5. 11. 2016
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 8 hodin
Koordinátor: Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., 1. LF UK
a VFN v Praze
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita
a morbidita, pasivní kouření, účinná prevence, kontrola
tabáku a legislativa.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
• Psychobehaviorální intervence, typické kuřácké situace,
identifikace s nekuřáctvím.
• Krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Motivační rozhovory – základní princip, techniky, demonstrace, 5R.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Zvláštní populace – adolescenti, těhotenství, kouření
a hmotnost, přístup zaměstnavatele.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, harm reduction, kouření a psychiatrická komorbidita.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Mezinárodní standardy léčby: Mayo Clinic, USA, Smoking Cessation Services, UK.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
89/16 Cervikobrachiální a cervikokraniální syndrom
z funkčního aspektu
Datum: 5. 11. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Kurz bude zaměřen na cervikobrachiální a cervikokraniální
syndrom z funkčního aspektu, tj. z hlediska diagnostiky porušené funkce a svalových zřetězení. Budou prezentovány funkční terapeutické přístupy, které si pacient může provádět sám.
51/16 Novinky v pneumologii
Datum: 19. 11. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 7 hodin

Inzerce

Große neurologisch-psychiatrische Gemeinschaftspraxis
in Cham i. Opf./Deutschland sucht ab sofort FA/FÄ für Neurologie/
Psychiatrie/Nervenheilkunde zur Mitarbeit halbtags oder ganztags
im Angestelltenverhältnis, auch spätere Übernahme von Praxisanteilen
als Partner möglich.
Bewerbungen bitte unter Chiffre
❖
Kontaktní osoba:
Jutta Vogl-Scholz, Tel. 0049 9971 32271
40
TEMPUS MEDICORUM / ČERVEN 2016
nebo Frau Heike Lankes 0049 9971 761070

SERVIS
Koordinátor: Doc. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
• Plicní karcinom.
MUDr. Peter Palúch
• Pneumonie + empyem.
Odb. as. MUDr. Libor Fila
• Cystická fibróza dospělých.
• Transplantace plic.
Odb. as. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
• Plicní intersticiální procesy dif. dgn.
Odb. as. MUDr. Emília Kopecká
• Tuberkulóza. Biologická léčba, očkování.
Odb. as. MUDr. Alena Vlachová
• Asthma bronchiale, plicní eozinofilie.
MUDr. Lucie Heribanová
• CHOPN, funkční vyšetření.
90/16 Kurz z dětského očního lékařství
Datum: 19. 11. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny

Inzerce

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

Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího
měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Nestátní zdravotní zařízení v oboru gynekologie a porodnictví hledá v Praze lékaře na částečný nebo plný úvazek
z důvodu rozšíření provozu ordinací. Požadujeme: atestace
z oboru gynekologie a porodnictví, licence pro sonografické vyšetřovací metody v oboru gyn. por. výhodou, praxe
v oboru min. 5 let, odpovědnost, samostatnost, organizační a komunikační schopnosti, zájem dále se postgraduálně vzdělávat. Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
možnost dalšího profesionálního růstu a dobré pracovní ohodnocení. Prosím CV zaslat na e-mail krupsa@
gynkrup.cz
Hledáme kolegu/ni na pozici: lékař rtg/sono Praha, fyzioterapeut, Nepomuk. Nabízíme: motivující mzdové
ohodnocení, 5 dní na vzdělávání, 3 sick days, zaměstnanecké benefity. Kontakt: L. Žáčková, 734 433 105, kariera@
mediclinic.cz
Praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro lokality Brno,
Č. Budějovice, Loděnice, Meziměstí, Pelhřimov, Praha-Kbely, Studenec (okr. Semily). Nabízíme: nadstandardní
mzdové ohodnocení, 5 dní na vzdělávání, 3 na zotavenou,
akred. pracoviště, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P.
Adamíčková, 733 679 578, kariera@mediclinic.cz
Všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality Č. Budějovice, Frenštát p. R., Bystřice p. H., Praha, Slaný, Tachov.
Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 dní
na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akred. pracoviště,
zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková,
733 679 578, kariera@mediclinic.cz
Krizové centrum RIAPS – CSSP v Praze 3 přijme psychiatra do ambulance na úvazek 0,4–1,0. Profesní CV zasílejte na
e-mail: tomas.holcner@csspraha.cz. Bližší informace
na tel. 222 586 768
Lékař/ lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo sanatorium Dobříš hledá lékaře na lůžka následné
péče. Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme individuální mzdové podmínky dle kvalifikace při osobním
jednání. Kontakt: jn.mlezivova@seznam.cz, 318 541 253
Privátní genetické pracoviště v centru Prahy přijme klinického genetika. Požadujeme: lékařské vzdělání s atestací
v oboru lékařská genetika, 3 roky praxe v oboru lékařská genetika, uživatelská znalost práce na PC, znalost práce s lékařskými SW aplikacemi (typu Open Lims apod.) výhodou,
anglický jazyk na dobré úrovni. Nabízíme: nadstandardní
platové ohodnocení, pracovní úvazek 1,0, trvalý pracovní
poměr, možnost dalšího profesního růstu, zaměstnanecké
benefity – stravenky, sleva na firemní produkty atd. Nástup
ihned. Zájemci nechť zašlou svůj životopis včetně fotografie
na e-mail cizova@ghc.cz
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany přijme do pracovního poměru dětského a dorostového psychiatra,
psychiatra, lékaře po absolvování základního kmene v pediatrii nebo psychiatrii, absolventa se zájmem o dětskou
a dorostovou psychiatrii. Plat absolventa po zapracování
až 35 000 Kč. Nadstandardní zaměstnanecké benefity.
Informace: Ing. Nagyová, 724 379 233, tatjana.nagyova@
dpnoparany.cz
Hledáme všeobecné praktické lékaře pro ordinace
pracovnělékařských služeb ve Vsetíně a ve Zlíně. Vysoké
fin. ohodnocení, moderní ordinace. Kontakt: 774 442 612,
info@preventado.cz
Česká národní banka přijme do pracovního poměru

TEMPUS MEDICORUM

Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
MUDr. Anna Zobanová
• Slzné cesty a záněty spojivek.
MUDr. Jan Krásný
• Alergie.
• Strabismus.
MUDr. Anna Zobanová
• Refrakční vady.
95/16 Mobbing a bossing – jak na ně?
Datum: 26. 11. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Šikana se nevyhýbá ani zdravotnickým pracovištím a dokáže
velmi negativně ovlivnit každodenní život všech, kteří se
s ní setkají. Program se věnuje všem aspektům mobbingu
a bossingu – osobnosti mobberů i jejich „obětí“, které je
provázejí, možnostem obrany i dalším. Účastníci kurzu
získají inspiraci k tomu, jak tyto negativní jevy řešit i jak
jim předcházet. Kurz je určen všem lékařům, kteří chtějí
kultivovat svoje pracovní prostředí.

praktického lékaře pro dospělé se zajištěním činností
pracovnělékařské péče pro zaměstnance ČNB. Kvalifikační
požadavky: odborná VŠ a odpovídající odborná praxe,
atestace v oboru VL, kvalifikace pro poskytování pracovnělékařských služeb. Nabízíme zázemí renomované instituce, zajímavou a perspektivní práci v ústředí ČNB v Praze,
propracovaný systém vzdělávání. Nástup možný ihned.
Kontakt: vojtech.remes@cnb.cz, 224 411 111
ÚPMD přijme lékaře/ku internistu. Požadujeme atestaci
v oboru inter. lékařství, zkušenost s diabetologií velmi
vítána. Nabízíme zázemí stabilní společnosti s tradicí, zam.
benefity, zajištění pronájmu bytu v Praze. Nástup možný
ihned. Kontakt: personalni@upmd.eu, další info na tel.
296 511 240, 800
Psychiatrická nemocnice Písek přijme: lékaře se specializovanou způsobilostí na funkční místo zástupce primáře
nemocnice; lékaře v přípravě k atestaci; absolventy se zájmem o obor psychiatrie. Jako akreditované pracoviště
nabízíme možnost kontinuálního vzdělávání, podmínky
pro profesionální rozvoj, podporu při vzdělávání, výborné
mzdové podmínky, možnost příspěvku na bydlení, příspěvek na závodní stravování. Kontakt a bližší informace:
MUDr. P. Pumpr (ředitel), 602 271 424, petr.pumpr@
pnpisek.cz; www.pnpisek.cz
Esthedermia, s. r. o., přijme dermatologa, atestovaného
nebo neatestovaného, do soukromé ambulance v Chrudimi.
Široké spektrum zákroků, flexibilní a přátelské prostředí
(www.esthedermia.cz). Ambulance je akreditována MZ
pro vzdělávací program ambulantní dermatovenerologie
část III. Úvazek dle domluvy. Kontakt: 604 219 740, své CV
zasílejte na: kozni.chrudim@seznam.cz
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2, urgentní příjem,
přijme lékaře do pozice zástupce vedoucího lékaře.
Požadujeme specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství a 7 let praxe v oboru. Nabízíme perspektivu
dalšího vzdělávání v urgentní medicíně, nadstandardní
platové podmínky. Kompletní znění inzerátu na: www.
vfn.cz/kariéra. Přihlášky se životopisem zasílejte na
e-mail: karim@vfn.cz
Lázně Luhačovice, a. s., člen největší lázeňské skupiny
Spa & Wellness Nature Resorts, přijmou do svých dětských léčeben: pediatra. Hlavní indikací jsou onemocnění
dýchacích cest a plic. Hledáme: samostatně pracujícího
lékaře s atestací v oborech: pediatrie nebo alergologie,
pneumologie, RFM, spolehlivost, samostatnost, týmová
práce a klientský přístup, uživatelská znalost práce na PC,
základní znalost jednoho světového jazyka vítána – RJ, AJ.
Nabízíme: celoroční práci na plný úvazek v jednosměnném
provozu, po–pá (víkendové směny dle domluvy cca jednou
za měsíc), zázemí a stabilitu silné společnosti, udržení si
specializace a profesionality, platové podmínky dle dohody
a kariérního řádu, možnost přidělení služebního bytu,
7,5hod. pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; vánoční svátky
– volno, aktivní podporu dalšího vzdělávání (konference,
odborné kongresy, semináře apod.), možnost profesního
růstu, přátelský pracovní kolektiv, zaměstnanecké benefity
(úhrada ročního členského příspěvku ČLK, příspěvek na
PP, zvýhodněné výměnné rekreace, zaměstnanecké stravování, odměny při pracovních a životních výročích apod.).
Nástup: dle dohody. Bližší informace: primářka dětských
léčeben MUDr. Jana Rydlová, tel. 577 682 414, rydlova@
lazneluhacovice.cz nebo personální manažerka Mgr.
Vladimíra Juřeníková, tel. 577 682 204, jurenikova@
lazneluhacovice.cz
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/lékařku
na oddělení patologie, praxe není podmínkou. Nabízíme:
významné (!) platové ohodnocení, významnou podporu
specializačního vzdělávání v oboru patologická anatomie
(nemocnice zajišťuje bezplatné specializační vzdělávání),
v případě závazku vůči současnému zaměstnavateli nemocnice automaticky převezme 100 % závazku, práci na akreditovaném pracovišti, přátelské neformální pracovní prostředí, zaměstnanecké benefity (sick days, 5000 Kč/rok na
rekreaci, penzijní připojištění, 6 týdnů dovolené, zajištěné
ubytování…). Bližší informace podá primář oddělení MUDr.
Pavel Srna, tel. 483 345 820 (821, 823), e-mail: srna@
nemjbc.cz, případně kontaktujte personální oddělení,
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz
Hledám lékaře do ordinace PLDD, okres Nový Jičín, výhodné podmínky, možnost auta, bytu. Kontakt: 739 306 071
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103/16 Simulační trénink pro lékaře v PNP
Kurz ZZSHMP
Datum: sobota 26. 11. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny, 9–12.00 hod.
Cena: 900 Kč
Garant a hlavní lektor: MUDr. Petr Kolouch, MBA,
ředitel ZZS HMP
Počet lektorů: 3
Max. počet účastníků: 15
Cílem kurzu je efektivně prohloubit teoretické i praktické dovednosti v akutní medicíně a podpořit spolupráci
při primárním ošetření pacientů a jejich předávání do
nemocniční péče. Kurz je koncipován na bázi blended
learningu – zahrnuje kombinace různých forem výuky s cílem lepšího zapamatování postupů. Kurz bude
obsahovat simulační nácviky, aby bylo možné co nejvíce zapojit praktický nácvik, při kterém budou připraveny různé situace, které budou účastníci kurzu individuálně i týmově řešit. Kurz je určen lékařům všech
oborů.

Akreditovaná ordinace VPL v okrese Znojmo přijme lékaře
v přípravě k atestaci, možno i absolventa od léta 2016.
Nadstandardní ohodnocení, rezidenční místo zajištěno.
Kontakt: 602 559 612
Přidej se k nám – lékař oftalmolog. Do našeho OFTEX
týmu Očního centra Pelhřimov hledáme lékaře oftalmologa na hlavní nebo částečný úvazek. Požadujeme profesionální chování, vynikající komunikační dovednosti
a aktivní zájem o nejmodernější způsoby diagnostiky, léčby
a prevence očních nemocí. Nabízíme odpovídající platové
ohodnocení, nadstandardní pracovní podmínky, přátelský
kolektiv, moderní vyšetřovací metody, možnost odborného
růstu a stabilní zázemí kvalitní a dynamicky se rozvíjející
soukromé sítě OFTEX. U pracovníků na částečný úvazek
možnost pracovat v odpoledních hodinách či o sobotách.
V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj životopis s krátkou anotací personální manažerce OFTEX oční kliniky
J. Štaffové na adresu: staffova@oftex.cz. Pro více informací volejte tel. 608 800 886. O výběrovém řízení budete
včas informováni
Nabízím spolupráci v gynekologické ordinaci v centru
Prahy za velmi výhodných podmínek. Kontakt: lsgynekolog@email.cz
Přijmeme atestovaného psychiatra (psychiatrie, event.
alkohologie) na plný úvazek (1LM). Nástup dle dohody.
Centrum pomoci závislým, Rodvinovská 3, Praha 4, tel.
261 262 828
Přijmu dermatovenerologa na částečný úvazek do kožní
ambulance Podbořany (okr. Louny). Postupně předání celé
praxe. Kontakt: MUDr. F. Keznikl, 603 283 655, ordinace.
keznikl@centrum.cz
Hledáme pro alergologickou ambulanci v Praze 5-Nové
Butovice lékaře/lékařku na částečný nebo plný úvazek
(nejméně 1 pracovní den). Atestace z alergologie a klinické
imunologie výhodou. Solidní jednání. Nástup možný
ihned. Kontakt: ordinace@alergosalve.cz nebo tel.
724 249 822 (prosíme SMS)
Přijmu dermatovenerologa na částečný úvazek do ordinace v Praze 9 (důchodce, na MD). Více info: 608 973 194,
lekar@koznicernymost.cz
Přijmu do oční ordinace v Praze 4 lékaře/lékařku na
0,25–0,5 úvazku dle dohody. Kontakt: Ocnima@seznam.cz
Přijmeme lékařku/lékaře se spec. způsobilostí do chirurgické ambulance v Praze na částečný úvazek. Nabídky na
e-mail: lekar.chirurgie@seznam.cz
Přijmu dermatologa do soukromé ordinace v Klatovech.
Široké spektrum výkonů vč. estetiky, ordinace akreditována MZ. Možno i bez atestace. Úvazek dle domluvy. Flexibilní a přátelské prostředí. Ubytování zajistím. Kontakt:
737 441 365
Do zavedené akreditované ordinace VPL přijmu na částečný úvazek (0,4) lékaře, možno i s ukončeným interním kmenem. Velmi dobré platové podmínky, nástup od
1.7.2016. Náchodsko. Kontakt: zemanova356@seznam.
cz, 605 116 801
Přijmeme pracovitého psychiatra do zavedené ambulance
v centru Prahy. Nástup možný ihned. Kontakt: info@
psychiatrie-praha.cz nebo 602 586 764
Kardiologická ambulance Kardiomed v Praze 7 přijme
nejlépe na plný úvazek kardiologa nebo kardiologicky
zaměřeného internistu. Kontakt: kardiomed@volny.cz
Do ordinace PL v Praze 1 hledáme na 2–3 dny v týdnu
zdravotního asistenta (sestru). Nutná alespoň částečná znalost AJ. Nástup září/říjen 2016. Vhodné pro MD,
důchodce. V případě zájmu nás kontaktujte na info@
vaspraktik.cz
Hledám lékaře do ordinace PLDD na 1–2 dny v týdnu
dlouhodobě. Čelákovice. Kontakt: 723 256 145
Přijmu rtg asistenta/asistentku na radiodiagnostické
pracoviště v Brně-Bystrci na částečný úvazek 0,2 (1 den
v týdnu). Kontakt: rdg-brno@seznam.cz
Do soukromé interní ambulance 20 km od Prahy přijmeme lékaře/lékařku na částečný pracovní úvazek 2–3 dny
v týdnu, zkrácená pracovní doba, výhodné platové podmínky. Kontakt: 777 984 509 po 14. hod., interkardia@
seznam.cz. Rychlé jednání

104/16 Chirurgie pro ambulantní chirurgy
Datum: 3. 12. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: MUDr. Pavel Kubíček
(Program bude doplněn)
96/16 Etika – nedílná součást práce lékaře
Datum: 10. 12. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Etický obsah má doslova každá minuta práce ve zdravotnictví. Program systematicky provází všemi oblastmi práce
lékaře s akcentem na jejich etický kontext, ať už jde o komunikaci, klinické testování léků nebo vztahy s farmaceutickými firmami. Účastníci kurzu si uvědomí, co všechno
mohou při své práci s ohledem na etiku v pozitivním
i negativním směru ovlivnit.
Kurz je určen všem lékařům, kterým leží etická čistota
jejich práce na srdci.

Pro rozšíření služeb našich poliklinik přijmeme chirurga,
praktického lékaře, neurologa, diabetologa, pediatra
a radiologa. Výše úvazku dohodou. Rádi Vám sdělíme či
napíšeme více! Kontakt: MEDIFIN, a. s., Mgr. Hegerová,
777 660 228, hegerova@medifin.eu
Hledáme pro alergologickou ambulanci v Praze lékaře/
lékařku na plný nebo částečný úvazek. Atestace z alergologie a klinické imunologie výhodou. Nástup dle dohody.
Své životopisy zasílejte na zuskinova@immunia.org
ÚPMD přijme lékaře anesteziologa. Požadujeme ukončený zákl. kmen, atestace v oboru vítána. Nabízíme zázemí stabil. spol. s tradicí, 5 týdnů dovolené, jazyk. kurzy
a další benefity, možnost zajištění pronájmu bytu v Praze.
Nástup dle dohody. Kontakt: personalni@upmd.eu,
296 511 240, 800
Přijmu ORL lékaře/lékařku do soukromé ambulance
v Plzni. Kontakt: 605 261 142
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., v Čeladné
přivítá do svého kolektivu lékaře. Požadujeme VŠ vzdělání
(lékařská fakulta), praxe a specializace výhodou. Nabízíme
práci na plný i zkrácený pracovní úvazek, osobní a profesní růst, dobré mzdové ohodnocení, firemní benefity,
k dispozici 3pokojový byt v centru obce Čeladná. Kontakt:
Uhlářová L., 558 616 298
Dermatolog. Hledáme dermatologa i na zkrácený úvazek.
Achillea je uznávané kožní pracoviště v Praze 8, poskytující
široké spektrum služeb, s tradicí od roku 1991. Moderní
pracoviště po kompletní rekonstrukci nabízí příjemné
pracovní prostředí. Nabízíme všestrannou práci, která vás
naplní a uspokojí. Máme akreditaci MZ pro specializační
vzdělávání v ambulantní dermatovenerologii, proto nabízíme uplatnění i pro dermatologa před atestací (po dosažení
základního kmene). Možnost zaškolení a dalšího vzdělávání v oboru estetické a korektivní dermatologie. Motivační
odměňování a další firemní benefity. Lidsky fungující
tým středně velké společnosti. Kontakt: Dr. Dlabolová K.,
603 222 123
Soukr. ordinace prakt. lékaře v J. Hradci přijme atestovaného PL pro dospělé. Nabízíme nadstandardní mzdové podmínky, 5 týdnů dovolené, zkrácenou pracovní
dobu. Požadujeme dlouhodobý pracovní úvazek. Více na
777 889 891 nebo 605 472 664
Přijmeme do oční ordinace 20 km od Prahy lékaře. Nadstandardní vybavení včetně OCT. Kontakt: 602 357 210
Do Institutu neuropsychiatrické péče v Praze (v blízkosti
Florence) hledáme dětského psychiatra a dětského neurologa na částečný/plný úvazek. Nástup možný ihned.
V případě zájmu volejte: 605 809 745, případně pište na:
inep.medical@gmail.com
Hledám kolegu angiologa, popř. kardiologa na 0,5 úvazek
pro ambulanci v Řevnicích u Prahy s perspektivou převzetí
praxe. Podmínky dohodou. Kontakt: 777 697 390
Hledáme lékaře do ordinace PL v Praze 5. Jsme akreditované pracoviště. Požadavky: atestace VPL/dokončený interní/PL kmen. Nástup možný ihned. Kontakt:
personal@felixclinicum.cz
P-P Klinika Kladno, s. r. o., přijme lékaře/ku dermatovenerologa na celý nebo částečný úvazek. Výhodné platové
podmínky. Bližší informace: Ilona Hermanová, 777 733 308
Akreditované pracoviště VPL ProServices, s. r. o., v Praze 4
hledá lékaře VPL. Požadavky: atestace VPL/dokončený
interní kmen. Nástup dle dohody. Kontakt: 602 313 699,
lekar@doktorvpraze.cz
Akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání RFM. Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní
podnik, přijme lékaře/lékařku (vhodné i pro absolventa
LF). Nabízíme: trvalý pracovní poměr u zavedené perspektivní společnosti s dlouhou tradicí v oboru, motivující
mzdové podmínky a zaměstnanecké benefity, předatestační
příprava, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
hrazeného zaměstnavatelem, spolupráce s dalšími odbornými pracovišti v ČR, možnost aktivní i pasivní účasti
na konferencích, na našem pracovišti je samozřejmostí
každoroční multioborové třídenní sympozium, pravidelné
pořádání odborných seminářů a přednášek s účastí špičkových odborníků, můžete se podílet na využívání nových
RHB metodik a směrů, např. zavádění robotické rehabilitace, účast na plánované studii v rámci testování unikátního
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přístrojového vybavení ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství UK Praha, 5 týdnů dovolené, možnost
přidělení služebního bytu, možnost získání jednorázového
příspěvku na stěhování. Požadujeme: vzdělání v příslušném oboru – všeobecné lékařství (u absolventů), osvědčení
o spec. způsobilosti v oboru RFM výhodou, atestace v oboru
interny, chirurgie, neurologie nebo ortopedie, odpovědnost,
flexibilita, ochota učit se novým věcem, znalost AJ, případně
NJ, RJ. Váš životopis a motivační dopis zasílejte na: sona.
micankova@janskelazne.com. Více informací na www.
janskelazne.com
Do ordinace PL v Čerčanech (přímo na nádraží, 35 min z hl.
nádraží) hledám lékaře VPL či internistu (i bez atestace)
pro zástup 2–3 dny v týdnu. Možno zajistit hlídání zkušenou
chůvou. Nadprůměrná odměna 550 Kč/hod. čistého. Kontakt: lekar.cercany@gmail.com, 734 461 265
Hledám gynekoložku na částečný úvazek v zavedené
ordinaci 30 km jižně od Brna. Na spolupráci a ev. dalších
možnostech se dohodneme. Nabídky zasílejte na e-mail
sekretářky: h.polackova@seznam.cz
Hledáme atestovaného neurologa do neurol. amb. v Bystřici
n. P. na plný i zkrácený úvazek. Funkční licence výhodou
(EEG, EMG, EP). Info: 723 723 930, www.neurology.cz,
petr.martinek@centrum.cz
Nemocnice Milosrdných bratří, p. o., Brno přijme lékaře
se specializací v oboru chirurgie nebo po ukončení základního kmene v oboru chirurgie. Nástup možný ihned.
Kontakt: prim. MUDr. F. Horálek, 734 260 353, frantisek.
horalek@nmbbrno.cz
Nemocnice Znojmo, p. o., přijme lékaře/ku na ORL odd.
Nabízíme práci na akredit. prac. s širokým rozsahem operativy, možnost ubytování. Kontakt: prim. MUDr. Jan Urban,
jan.urban@nemzn.cz, 515 215 350
Nemocnice Horn v Rakousku (nedaleko Znojma) hledá
anesteziology s atestací a platnou zkouškou z německého
jazyka. Nástupní plat od 6500 EUR (brutto, 5 služeb za
měsíc). Kontakt: slama.lud@gmail.com
Hledáme zubního lékaře/ku do ordinace v Praze 6. Nabízíme velmi dobré platové podmínky, skvělý kolektiv a moderní
ordinaci. Své CV zasílejte na: d.pauknerova@zdravotnisluzbymarjanka.cz, nebo volejte 606 706 333
Hledáme PLDD do zavedené ordinace v Praze 6. Nabízíme
velmi dobré platové podmínky, skvělý kolektiv a moderní
ordinaci. Své CV zasílejte na: d.pauknerova@zdravotnisluzbymarjanka.cz, nebo volejte 606 706 333
Domažlická nemocnice, a. s., přijme lékaře: s atestací v oboru
vnitřní lékařství, s atestací v oboru hematologie, s atestací
v oboru gyn. por. a lékaře na oddělení následné a dlouhodobé péče. Nabízíme smluvní plat, stabilizační příspěvek
+ další benefity, městský byt. Pracovní poměr na dobu neurčitou v plném úvazku. Požadujeme způsobilost dle zák.
č. 95/2004 Sb. Kontakt: marcela.blazkova@donem.cz
nebo alena.vyrutova@donem.cz
Domažlická nemocnice, a. s., přijme lékaře na místo zástupce primáře akreditovaného interního oddělení. Nabízíme nadstandardní smluvní plat + stabilizační příspěvek
+ další benefity dle dohody, městský byt. Pracovní poměr
na plný úvazek a dobu neurčitou. Požadujeme způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. Kontakt: alena.vyrutova@
donem.cz; marcela.blazkova@donem.cz; david.gerber@donem.cz
Lékař neurolog. Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín, a. s., hledá lékaře do kolektivu neurologického oddělení. Hledáme zejména lékaře se specializací či
základním kmenem v oboru neurologie, nicméně přivítáme
rovněž absolventy. Nabízíme vzdělávání, podporu odborného rozvoje a práci v regionálně významném nemocničním
zařízení s plnou komplementární výbavou. Dále nabízíme
týden dovolené navíc, smluvní mzdové ohodnocení, příspěvek na stravování, životní pojištění, rekreaci dětí a další
benefity. Nástup je možný ihned. Kontakt: kariera@nnj.
agel.cz, 556 773 111, 720 935 564
Praktický lékař. UOCHB v. v. i. hledá praktického lékaře
pro zavedenou praxi a poskytování PLS. Nástup od 1.7.2016,
volné je i místo zdravotní sestřičky. Vhodné pro návrat
z rodičovské dovolené. CV zasílejte na rozinkova@uochb.cas.cz
Přijmu kožního lékaře do soukromé ambulance v Hradci
Králové. Pro více informací volejte tel. 608 514 093 nebo
pište na e-mail kozni.hradec@seznam.cz
Oční ordinace na poliklinice Prosek, Praha 9, přijme kolegu/
kolegyni na částečný úvazek. Skvělý kolektiv, dobré pracovní
podmínky. Vhodné i pro kolegy v důchodu anebo před atestací. Kontakt: ocni.prosek@seznam.cz
NZZ Rehabilitace přijme do stálého pracovního poměru
lékaře/lékařku se special. způsob. v oboru FBLR nebo
s ukončeným chirur. kmenem, kdy vytvoříme podmínky pro
získání specializované způsobilosti v oboru FBLR. Kontakt:
dr.mart@chironaxinvest.cz
Rentgenoložku/ga se zaměřením na sono prsů přijmeme
pro ord. v Praze 4 a 6. Nabízíme: 1–2 ord. dny, rozšíření
možné, špičkové UZ vybavení, indiv. prac. doba (VPP, MD,
důch., OSVČ). Nadstand. plat, výkon. odměny. Kontakt:
606 393 938, gynekologie@zspuls.cz
Lékař neurolog hledá do soukromé neurologické ambulance (+EEG) lékaře/lékařku na částečný úvazek nebo na zástup
pro Trutnov a Dvůr Králové nad Labem. Nadstandardní
platové podmínky, ordinační doba dle dohody. Kontakt:
petrmartinov@seznam.cz, 777 609 501
Rodinné NZZ v oboru VPL hledá praktické lékaře či internisty (možno v atestační přípravě) pro zástup 1x týdně
4–5 hod. v domovech seniorů okr. Karlovy Vary. Nabízíme
přátelské prostředí, odměnu 950 Kč/hod. čistého. Kontakt:
asistentkaprods@gmail.com, 774 972 668
Brno – rodinné NZZ hledá lékaře s atestaci VPL (či
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s plánovanou atestací na podzim) do ordinace v Brně. Jedná
se 0,5 (20 hod./týdně), denně 4 hodiny, bez odpol. ordinace.
Pacienti v seniorském věku. Mzda 25 000 Kč netto/měsíc.
Kontakt: asistentkaprods@gmail.com, 774 972 668
Zaměstnám lékaře s ukončeným základním kmenem anebo
se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie.
Kontakt: MUDr. Blanka Pivcová, Jičín v Českém ráji,
493 588 207, 774 645 484, blankapivcova@seznam.cz.
P. S.: vzájemná harmonická spolupráce
Do ordinace praktického lékaře v Praze 15 (Horní Měcholupy) hledáme zdravotní sestru. Úvazek 0,5–1,0, dle domluvy. Lze i jen na dopolední směny, vhodné i pro důchodkyni
či ženu na MD. Kontakt: pracePL@email.cz, 734 448 897
Hledáme lékaře na plný nebo částečný úvazek do menší
ordinace VPL v Praze 5-Velké Chuchli. Více informací na
www.zdravi-fit.cz nebo zdravi-fit@email.cz
Hledám PL nebo internistu pro lékařskou návštěvní
službu v Praze. Dopolední a odpolední hodiny. Aktivní
angličtina a řidič vlastního vozu podmínkou. Nadstandardní finanční ohodnocení, práce z domu na DPP. Kontakt:
777 633 199, medical.visits@gmail.com
Přijmeme očního lékaře do dobře zavedené soukromé
oční ordinace v Šumperku na plný nebo částečný úvazek.
Moderní přístrojové vybavení, možnost drobné operativy,
zaměstnanecké benefity. Finanční ohodnocení 70 000 Kč.
Kontakt: 774 959 534, 608 840 531
Nabízím místo dermatologa v privátní kožní ambulanci
Hodonín s možností ubytování. Pracovní úvazek dle domluvy, možný částečný i plný. Kontakt: pomahamekuzi@
seznam.cz
Lékař z Prahy 6 přijme pneumologa – specialistu v oboru
funkční plicní diagnostiky na částečný úvazek. Kontakt:
602 275 113
Hledáme ke spolupráci kolegu sonografistu cév – angiologa či radiologa do kardiologické ordinace v Ostravě
3. Předpoklad spolupráce cca 1x týdně či 1x za 14 dnů na
3–5 hod., resp. dle vzájemné dohody. Kontakt: art2006@
seznam.cz, 603 934 433
Do ordinace praktického lékaře v Praze 6 (Břevnov) hledáme zdravotní sestru. Úvazek 0,5–1,0, dle domluvy.
Práce v milém mladém kolektivu. Registrace není nutná.
V případě zájmu pište na pracePL@email.cz či volejte
na tel. 734 448 897
Centrum reprodukční medicíny GEST IVF, Praha 5, přijme
gynekologa po atestaci na 0,5–1,0 úvazku. Nab. zajímavou práci v menším kolektivu, příjemné prostředí, česká
i zahraniční klientela. Pož. znal. min. AJ, znalosti v obl.
reprodukční medicíny výhodou. Kontakt: info@gest.cz
Ordinace PL pro dospělé s akreditací východní okraj Prahy 9 přijme lékaře na dlouhodobou spolupráci, možné pro
lékaře před atestací, úvazek dle dohody, nejlépe 2 dny v týdnu s postupným navyšováním úvazku. Kontakt: 603 743 345
Nemocnice Nymburk, s. r. o., přijme do svého týmu lékaře/
ku na akreditované chirurgické oddělení. Požadujeme:
absolvent lékařské fakulty, občanskou a morální bezúhonnost. Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování… CV zasílejte na e-mail:
nepovimova.vera@nemnbk.cz
Přijmu dermatologa do zavedené soukromé ambulance
v Klatovech. Široké spektrum výkonů vč. estetiky. Přátelské
a flexibilní prostředí, úvazek dle domluvy. Ambulance akreditována MZ. Možno i bez atestace. Ubytování zajistím.
Kontakt: 737 441 365
Německo. 4. interní klinika v braniborské Chotěbuzi (Cottbus) hledá dva lékaře na gastroenterologické oddělení.
Znalosti endoskopie a břišní sonografie výhodou. Znalosti
základů německého jazyka předpokladem. Nemocnice
Cottbus má 1100 lůžek, jedná se o nadregionální zdravotnické zařízení krajského typu. Endoskopické pracoviště
provádí veškerou paletu invazivních výkonů. Možnost
atestace z vnitřního lékařství a gastroenterologie (endoskopické oddělení je školicím pracovištěm), zájem vítán.
V případě zájmu možný kontakt v češtině na zástupce
primáře MUDr. Marka Boháče, Maboh@seznam.cz,
tel. 00491 625 135 740
Pro Polikliniku Agel Nymburk přijmeme všeobecného
praktického lékaře a lékaře RHB se specializovanou
způsobilostí v daném oboru. Nástup možný dle dohody.
Nabízíme nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový
příspěvek ve výši 50 000 Kč, týdenní fond pracovní doby
37,5 hodiny týdně na úvazek 1,0 a další benefity. Kontakt:
725 847 370, tomas.pospisil@pol.agel.cz
Pro Polikliniku Agel Praha přijmeme vedoucího lékaře
PLS se specializovanou způsobilostí v daném oboru. Nástup možný dle dohody. Nabízíme nadstandardní mzdové
ohodnocení, služební vůz, týdenní fond pracovní doby
37,5 hodiny týdně na úvazek 1,0. Kontakt: 725 847 370,
tomas.pospisil@pol.agel.cz

VOLNÁ MÍSTA –POPTÁVKA

Lékařka s vystudovanou právní VŠ, 16 let praxe v lékařském
oboru, 3 roky v právním oboru, hledá zaměstnání v Severočeském kraji. Kontakt: 3doma@centrum.cz
Lékař s atestací v oboru VPL hledá pracovní místo v ordinaci PL v NZZ v Brně a bližším okolí. Kontakt: lekarpraktik@gmail.com
Hledám práci praktického lékaře v Plzni a okolí, možnost
převzetí ordinace vítaná, ale ne podmínkou. Možnost nástupu 7/2016, atestace podzim 2016 – jaro 2017. Kontakt:
776 393 561, rackojakub@gmail.com
Zkušená lékařka hledá spolupráci v oboru PLS (prac. lék.
služeb) dle dohody (2–3x v týdnu), ev. sobota. Oblast dojezdu do 150 km od Prahy. Děkuji za nabídky. Kontakt:
doktor.pls@volny.cz

Praktická lékařka s aktivní znalostí ruského a anglického jazyka a zkušenostmi práce s cizinci hledá uplatnění
v Praze. Kontakt: vmala388@gmail.com, 739 813 102

ORDINACE, PRAXE

Pozor na daně a odvody při prodejích praxí! Víte, že nyní
můžete odvést až 36,5 % ceny? Odborné poradenství, komplexní zajištění prodeje. Ušetříme Vaše peníze! Kontakt:
AD MEDICA, 775 679 982
Odkoupím praxi prakt. lékaře v Olomouci nebo blízkém okolí. Atestaci v oboru a léta praxe mám. Kontakt:
608 103 471, možno i SMS
Prodám dobře zavedenou praxi radiologie a zobrazovací metody v Brně s digitalizací a sono. Zájemci na tel.
608 878 708
Nabízím k převzetí praxi VPL v Holešově, FO, odchází
i zdravotní sestra. Převod nejlépe do konce roku. Vzdálenost do Zlína, Kroměříže, Přerova do 20 km. Kontakt:
725 438 411
Přenechám praxi praktického lékaře pro dospělé v Rokytnici nad Jizerou. Kontakt: 602 142 943,
jar.folprecht@iol.cz
Odkoupíme ordinaci alergologa a klinického imunologa (i částečný úvazek) v Praze (ideálně Praha 5). Solidní
jednání. Kontakt: alergosalve@seznam.cz, 724 249 822
Odkoupím ordinaci všeobecného lékařství v Orlové či
Havířově. Kontakt: 722 402 250, praktik20015@seznam.cz
Prodám prosperující praxi všeobecného praktického
lékaře v Praze 10, a to včetně vybavené ordinace. Důvodem
je odchod do důchodu. Kontakt: 602 844 590, 724 201 903
Koupíme zavedenou RDG praxi (nejlépe s UZ) v Praze
a okolí. Zájem platí i dlouhodobě pro event. prodej v budoucnosti. Kontakt: rdgpraha@seznam.cz
Přenechám zavedenou lékařskou praxi ORL v Chomutově
(s. r. o.). Cena dohodou. Kontakt: 725 784 756
Prodám zavedenou oční ambulanci s. r. o. 30 km jižně od
Brna. Smlouva se všemi pojišťovnami. Kontakt: 733 708 098,
604 209 056
Odkoupím ordinaci praktického lékaře pro dospělé
v Liberci, příp. v blízkém okolí. Jsem VPL s atestací a praxí
v oboru. Nabízím kvalitní péči o předané pacienty. Kontakt:
777 995 517
Hledám lékaře, ideálně s atest. všeobecné lékařství,
k převzetí praxe praktického lékaře pro dospělé
v Rožnově p. R. (městský obvod cca 2000 jednicových
pacientů). Vzhledem k lokalitě příznivá cena. Kontakt:
603 358 652, jitkavalkova26@seznam.cz
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé v Kolíně.
Zkušená a příjemná zdravotní sestra. Nástup co nejdříve.
Kontakt: MUDr.KratkaKvetoslava@seznam.cz nebo
728 129 479 ve večerních hodinách
Koupím alergologickou praxi v Praze. Kontakt: alergo-imuno@seznam.cz
Pro zavedenou chirurgickou ambulanci v Praze 6-Řepích
hledám kolegu (kolegyni) s licencí ČLK zatím na zástup,
od r. 2017 k převodu celého podílu v s. r. o. Podrobnější informace na tel. 603 814 297 nebo e-mailu pavelslechta@
volny.cz. Rychlé jednání vítáno
Zavedené NZZ v Praze 7 hledá prostory se 2 ordinacemi,
sesternou, zákrokovým sálkem a zázemím pro pacienty
i personál. Kontakt: ocnilekar@email.cz
Přenechám zavedenou praxi praktického lékaře pro
dospělé v Choustníku, okr. Tábor. Kontakt: 723 744 426
Prodám dermatolog. amb. s. r. o., Praha 1, bohatá klientela, nasmlouvány i oper. kódy. Smlouvy na dobu neurč. se
všemi ZP kromě 213. Kontakt: dermatamb@seznam.cz
Ortopedická praxe – prodej, převod části úvazku v rámci
kraje (Pardubický), ev. jiný. Zástup na 1–2 dny v týdnu
s možností pozdějšího odkoupení. Dlouhodobě zavedená
praxe s. r. o. Smlouvy se všemi ZP, úvazek 1,0, včetně sonografie. Kontakt: 775 790 770
Odkoupím a převezmu diabetologickou a interní ambulanci v Brně a okolí. Nabídněte. Kontakt: 723 464 355,
DN99@email.cz
Přenechám ordinaci praktického lékaře 20 km od Ostravy, možno i lékař z východní Evropy. Kontakt: 595 055 109,
dopoledne mimo úterý
Prodám zavedenou praxi ordinaci praktického lékaře
pro dospělé ve Zlíně-Malenovicích. Podrobnosti převodu po telefonické dohodě. Kontakt: ordinace 577 532 147,
mobil 608 551 762
Za velmi výhodných podmínek prodám stabilní s. r. o.
praxi VPL v Podkrkonoší (Vrchlabí 15 km, Pec 29 km, Šp.
Mlýn 29 km, Mísečky 34 km). 2000 r. č., smlouvy 111, 201,
205, 207, 209, 211, 213. Nástup je možný ihned. Bližší info:
info@lekarhostinne.cz
Lékař se specializacemi v oborech hledá k převzetí diabetologickou nebo endokrinologickou ambulanci. Nejlépe
Praha, Středočeský kraj. Kontakt: diabetologicka.ambulance@volny.cz
Přijmu oční lékařku/lékaře na 1–2 dny v týdnu do ordinace
v Praze 4 s výhledem odkupu praxe. Kontakt: ocnima@
seznam.cz, 732 264 355
Odkoupím ordinaci všeobecného lékařství v Olomouci,
Přerově. Kontakt: 608 460 760
Nabízím k prodeji menší ordinaci praktického lékaře
(1100 pacientů) v Praze 5. Informace na: ordinacePraha5@seznam.cz
Prodám zavedenou ORL praxi v okresním městě (Rakovník).
Ordinace v centru města, dlouhodobý pronájem. Součástí
nabídky i kompletní vybavení ordinace. Termín nejlépe do

konce roku 2016. Odchod do důchodu. Kontakt: 724 252 113,
313511948@seznam.cz
Nabízím k postupnému převzetí prosperující praxi PL pro
dospělé nedaleko Prahy. Ordinace ve vlastní nemovitosti
spolu s prostorným bytem, zahrada. Nemovitost je součástí nabídky, ale není podmínkou. Kontakt: 602 324 362,
jpodrasky@tiscali.cz
Předám malou, ale rozvíjející se ordinaci – perspektivní
praxi praktického lékaře pro dospělé v jihovýchodní části
Prahy. V případě zájmu pište na e-mail: pracePL@email.cz
Odkoupím zavedenou oční ambulanci v Praze nebo Středočeském kraji. Kontakt: janocni@gmail.com
Koupím gynekologickou praxi v LK. Kontakt: 604 178 624
Prodám dobře zavedenou privátní interní ambulanci
s. r. o. v Krnově. Ordinace je v budově polikliniky a splňuje
veškeré legislativní a hygienické požadavky. Rozsáhlá klientela. Smlouvy se všemi zdrav. pojišťovnami. Cena dohodou.
Kontakt: 737 559 153
Hledám gastroenterologa s licencemi pro samostatnou
činnost do prosperující privátní GEA v Přerově. Počítám
s odprodejem nejpozději do 2 let. Kontakt: 604 282 330,
581 203 201, yvo1@seznam.cz
Výhledově (3–5 let) převezmu/odkoupím ordinaci VPL
v okr. Plzeň-sever, ev. na jihu Rakovnicka. Atestaci mám,
praxi 4 roky. Následné zástupy za dovolené a nemoc velmi
vítány. Kontakt: 373 341 113 po 19. hod., praxeplzensko@
seznam.cz
Nabízím k prodeji velmi dobře zavedenou praxi alergologie
v Mladé Boleslavi s převahou dospělých pacientů. Termín
a cena dohodou. Kontakt: 326 729 121
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé s rozsáhlou
kartotékou pacientů v okresním městě, kraj Vysočina. Kontakt: fsara@seznam.cz, 602 334 525
Prodám větší zavedenou a prosperující praxi praktického
lékaře pro dospělé v centru Uherského Hradiště. Precizně
vedená dokumentace, veškeré přístrojové vybavení v ceně
(EKG, CRP, INR, elektroterapeutický přístroj Phyaction
a další). Kontakt: 774 447 779
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé
(s. r. o.) v Zábřehu na Moravě. Kontakt: 777 617 771; libor@
rosamusic.cz

ZÁSTUP

Zavedená ordinace VPL v Praze 3 hledá lékaře/ku na zástup
na 2 měsíce (září, říjen 2016), případná i dlouhodobější
spolupráce v budoucnu možná. Kontakt: zastup.praktik@seznam.cz
Do ordinace praktického lékaře pro dospělé (okres Ústí
nad Orlicí) sháním lékaře/lékařku jako zástup za mateřskou
dovolenou s možností i následné dlouhodobé spolupráce.
Nástup a výše úvazku dle vzájemné dohody, zajímavé finanční ohodnocení. Více informací na tel. 723 821 890 nebo na
mediambulance@seznam.cz
Hledám diabetologa či internistu na zástup do diabetologické ambulance v Praze 6, alespoň 1x týdně a ev. zástup
za dovolenou. Kontakt: 603 440 150
Přijmu do zavedené oční ordinace v Praze 4 lékaře/lékařku na 1–3 dny v týdnu dle dohody. Kontakt: Oftaem@
seznam.cz
Lékař s atestací v oborech PLD, interní lékařství a diabetologie nabízí krátkodobé zástupy v diabetologické
ambulanci v krajích HK, PCE. Kontakt: 00jp@seznam.cz
Atestovaný lékař v oboru praktic. lékařství pro dospělé
nabízí zástup 1–2 dny/týdnu v Ostravě a okolí, požadovaná
odměna 550 Kč čistého/hod. Kontakt: zastupvordinaci@
seznam.cz
Atestovaný praktický lékař nabízí zástup 1–2x v týdnu v oblasti Olomoucka, Prostějovska, Uničovska a okolí. Kontakt:
737 754 674, praktik2015@seznam.cz
Centrum sportovní medicíny v Liberci hledá tělovýchovného/rehabilitačního lékaře na zástup dle dohody,
s vyhlídkou předání zavedené ordinace do pěti let. Nabízíme
pomoc při dodělání atestace z tělovýchovného lékařství.
Kontakt: 777 262 334
Hledám zástup do ordinace praktického lékaře pro dospělé na 2 dny v týdnu v okrese Jablonec n. Nisou. Kontakt:
martavavrichova@seznam.cz
Hledám zástup do ordinace praktického lékaře pro dospělé, 1–2 dny v týdnu dlouhodobě. Místo: Doudleby nad
Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, cca 30 km od Hradce
Králové. Kontakt: 776 708 904

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám vybavení ordinace praktického lékaře. Prosklené
skříně, židle, lehátka, zástěny, lampa, psací stolek atd.,
levně. Končím. Kontakt: 604 846 908
Prodávám EEG 24 kanál. TruScan Alien komplet. příslušenství (rampa + FS lampa, tiskárna, PC, videokamera den
+ noc, čepice pro každý věk, možnost PSG či EP). Užíváno
1 rok, v záruce, plně funkční, bezvadné. Důvod: stěhování,
cena dohodou (kolem 320 000 Kč, původ. cena 380 000 Kč).
Kontakt: sromova.l@seznam.cz, 603 366 735
Prodám fungující zdravotní středisko v okr. Tábor, po
rekonstrukci. Kontakt: 723 744 426
Nabízím k prodeji autorefrakto-keratometr Tomey se
stolkem + optotyp (rok výroby 2007), dále štěrbinovou
lampu a perimetr s notebookem + příslušenství (rok výroby 2014). Revize a případné opravy zajištěny dodavatelem.
Informace na čísle: 739 414 726
Nabízíme k prodeji automatický dezinfektor flexibilních
endoskopů Olympus mini ETD 2 – vyšší stupeň dezinfekce
endoskopů. Používaný několik let, funkční. Pořizovací
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cena 800 000 Kč, prodejní cena k jednání 100 000 Kč.
Kontakt: intergasro@seznam.cz
Prodám digitizér CR 25.0 (CR systém AGFA, NX, kazety).
Kontakt: 585 506 224, rastoxu@seznam.cz
Prodám zavedenou gynekologickou ordinaci v centru
Brna. Kontakt: 732 632 640 ve večerních hodinách
Odprodáme zavedenou psychiatrickou praxi v Praze
(úvazek 1,0, smlouva se všemi zdr. pojišťovnami). Cena
dohodou. Kontakt: 604 220 920
Prodám starou funkční štěrbinovou lampu s mechanickým
stolkem, cena: 10 tisíc, světelný optotyp na 6 m: 700 Kč,
podsvícený optotyp do blízka s Č-Z testem: 700 Kč, brýlová
skříň – plast. kroužky + 3 staré obruby: 1600 Kč. Kontakt:
604 317 124
Prodám dobře zavedenou ordinaci prakt. lékaře pro
dosp. v centru Děčína. Převod leden 2017. Kontakt:
722 579 505 v dopol. hod.
Prodám levně diagnostický ultrazvuk Fukuda UF 400 se
stolkem a tiskárnou, s břišní a vaginální sondou, s kompletní techn. dokumentací, pravidelně servisovaný. Kontakt: 602 358 150
Prodám spektrální OCT Optopol Copernicus včetně
modulu k vyšetření předního segmentu. Pravidelný
servis. Rok výroby 2010. Cena 320 000 Kč. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na tel. 776 471 040 nebo na:
info@biomedicinsky-inzenyr.cz
Prodám UZ přístroj Sonoscape (z gynekologické ordinace), vaginální a abdominální sonda, barevná flowmetrie
(2011). Tiskárna pro foto (2015). Cena 150 000 Kč, Praha.
Kontakt: 603 970 239
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře pro
děti a dorost v Ostravě-Porubě. Kontakt: 737 457 148
Prodám přístroj QuickRead na stanovení CRP. Cena dohodou. Kontakt: 724 863 991
Prodám zavedenou gynekologickou praxi v okolí Brna.
Kontakt: gynekologie-sro@email.cz
Prodám interní a diabetologickou ordinaci v Nejdku,
Karlovarský kraj. Kolegové, jste-li vyčerpáni z dlouhých
přesčasů a služeb v nemocnici, nabízím zde klidnou práci
bez konkurence v malém městě. Kontakt: 607 876 523
Prodám gyn. stůl. Golem včetně držáku na kolposkop
Zeiss, uvedení do provozu 1996, funkční, PBTK. Cena
5000 Kč. Kontakt: 607 751 520, Kroměříž
Prodám záchranářský kyslíkový přístroj Oxy-Saturn. Cena
1500 Kč. Kontakt: b.romani83@seznam.cz
Praktická lékařka s atestací a 10 lety praxe hledá k odkupu
zavedenou ambulanci praktického lékaře v Brně a okruhu 40 km. Cenu a podmínky prodeje respektuji. Nabídky
prosím do e-mailu: brnopraxe@seznam.cz
Prodám použitý diagnostický tympanometr MAICO 24
za výhodnou cenu 55 000 Kč včetně DPH. Přístroj je plně
funkční, kontrolovaný servisem. Prodávám z důvodu
koupě klinického tympanometru. Kontakt: ordinace@
foniatrieberoun.cz, 603 851 845
Prodám el. křeslo, halog. lampu, Javal, Eurotimes oft.,
látkové ústenky 200 ks, žaluzie. Kontakt: 597 011 243
Prodám dětskou ordinaci v Davli, Praha-západ, ev. lékaře
na libovolný úvazek zaměstnám. Kontakt: 603 454 906
Prodám ordinaci praktického lékaře (s. r. o.) v Brně,
městská část 3. Smlouvy se všemi pojišťovnami. Kontakt:
Alexandra.Kafkova@seznam.cz
Prodám klasické ORL vyšetřovací křeslo starší výroby, delší dobu nepoužívané, nepoškozené, polohovací
a s pneumatickým ovládáním výše sedu. Cena 10 000 Kč.
Kontakt: 606 287 654

PRONÁJEM

Hledáme pronájem ordinace v Rudné u Prahy na jeden až
dva pracovní dny v týdnu pro alergologickou praxi. Solidní
jednání. Kontakt na telefon 724 249 822 nebo e-mail:
i.wojciechowska@seznam.cz
Pronajmu v Praze 4 v blízkosti metra C – Háje ordinaci
13 m2 s čekárnou a zázemím. Celkem 21 m2. Cena 192 Kč/m2/
/měsíc (+ zálohy na služby). Kontakt: 705 207 447
Pronajmu nově zrekonstruovanou ordinaci s čekárnou
a zázemím v Lomnici nad Popelkou. Kontakt: 605 840 979

SLUŽBY

Vyřídíme oprávnění k poskyt. ZS, povedeme Vaše účetnictví a mzdy. Kontakt: registracenzz.cz, 608 915 794,
ucetnictvinzz@seznam.cz
Příprava na kontroly SÚKL, interní audit, řízená dokumentace, kategorizace prací, bezpečnost práce a pož.
ochrana pro lékaře (zákonná povinnost). Celá ČR. Kontakt:
AD MEDICA, 730 803 412
Účetnictví, personalistika a mzdy pro zdravotníky, daňové
poradenství, zpracování a odesílání dávek aj. Celá ČR.
Kontakt: AD MEDICA, 602 735 314, www.admedica.cz
Realizace prodejů a oceňování praxí (fyzické i právnické
osoby). Odborné poradenství a daňová optimalizace při
prodejích praxí a úvazků. Celá ČR. Kontakt: AD MEDICA,
775 679 982
Transformace praxe na SRO na klíč. Stovky realizací.
Pro ty, kdo čerpají naše účetní služby, zajišťujeme
zdarma. Celá ČR. Kontakt: AD MEDICA, 775 679 982,
www.admedica.cz
Profi zdravotní židle nakupujte přímo na www.zidleodvyrobce.cz
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KŘÍŽOVKA O CENY

V současné době ... (dokončení citátu Richarda Gordona).
VODOROVNĚ: A. Ovoce; bukanýr (trampský slang); rosol z mořských řas. – B. Nárok; typ montovaného
domku; stroj k úpravě ledové plochy. – C. SPZ Kladna; 1. díl tajenky; německy „místo“. – D. Český klavírista;
sledovat podle stop; myšlenka. – E. Jméno prozaika Staška; patřící Ivoně; krajan. – F. Kombinace jízdního kola
s lyžemi; ofouknout; samice daňků. – G. Územní správní celky; pyšný; zničený; nápor. – H. Lama alpaka; popěvek;
čas; biografy. – I. Opakovaně unikat vzduchem; občan. – J. Otázka 2. pádu; grafit; značka pro tón; švédská hudební
skupina. – K. Cyklohexanon; saň; vegetační formace; chobotnatec. – L. Nádrž s mořskou vodou k získávání soli
odpařováním; anglicky „ozub“; odvahy. – M. Řecká metropole; vykrmená mladá slepice; japonské sídlo. – N. Žemlovka; morous (řídce); prodloužené boční zdi. – O. Středová čára; 4. díl tajenky; plevelná rostlina. – P. Součást
jezdeckého postroje; otec; kyseliny. – Q. Anglicky „snadný“; francouzský lékař; odlišné.
SVISLE: 1. Vápencové území; druh slínovce; čisticí a dezinfekční přípravek. – 2. Karetní výraz; míč; osvědčení. – 3. 2. díl tajenky. – 4. Smečka psů; evropský veletok; mužské jméno; jméno herečky Popelíkové; německy
„babička“. – 5. Obilnina; zkratka letních olympijských her; nadávat; části týdne; někde. – 6. Hodně; virtuozita; dívčí
hračky. – 7. dokončeno; deska na frakturu; odrůda tykve. – 8. Týkající se okapu; kód Antarktidy; nádobka na inkoust
(slovensky). – 9. Baronská hodnost; španělský šlechtic; nedostatečný výkon. – 10. Pokrývat vrstvičkou měkkého
kovu; umělý člověk; velký kurovitý pták. – 11. Sloučenina arsenu s vodíkem; hospodářská zvířata; evropský veletok.
– 12. Český zpěvák; vraník; druh pepře; SPZ Pardubic; sovy. – 13. Arabské mužské jméno; částice s nábojem; had
z Knih džunglí; samice paroháče; plemeno psů. – 14. Značka rubidia; 3. díl tajenky; název římské pětistovky. –
15. Souvislá plocha pozemků; či; sklizeň obilí. – 16. Rovněž; mořská vydra; irská zpěvačka.
Pomůcka: Aran, calk, Enzan, hobo, KLA.

Křížovka o ceny

V tajence křížovky v Tempus medicorum
5/2016 se skrýval citát Vladimíra Vondráčka:
Starostí lékaře také je, aby pacient,
až se oblékne po vyšetření, měl na sobě
vše, co svlékl.
Publikaci Černá kniha od Paula Verhoevena vyhrává deset vylosovaných luštitelů:
Marius Byss, Havlíčkův Brod; Ludmila
Chýleová, Praha 2; Pavel Kasík, Komárov
u Hořovic; Eva Kimmerová, Pelhřimov; Tomáš Kolín, Mladá Boleslav; Jitka Levorová,
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Rakovník; Martin Maryška, Olomouc; Lucia Mrakavová, Brno; Petr Sagher, Brno;
Jana Vedralová, Praha 4.
Na správné řešení tajenky z čísla 6/2016
čekáme na adrese recepce@clkcr.cz do
7. července 2016.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování o ceny mohou
být zařazeni pouze lékaři registrovaní v České
lékařské komoře.
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