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Zlá krev
E ko n o m i k a zlepší,“ dodal ministr. „Samozřejmě tam, kde
v posledních le- je to potřeba, porostou odměny i v příštím
tech roste a ko- roce. Nicméně musíme si uvědomit, že v ponečně i mzdy se sledních letech šly do platů téměř veškeré
v České republice peníze a již nezbylo na rozvoj nemocnic.
zvyšují nad míru Nyní jsme stabilizovali odměny zdravotníků
inflace. Nejinak a je nutné se soustředit také na investice do
je tomu i ve zdra- modernizace nemocničních areálů a jejich
votnictví, kde se medicínský rozvoj,“ vysvětlil ministr. Škoda
příjmy lékařům že raději nemlčel.
zaměstnancům
Tarifní platy kvalifikovaným lékařům
v loňském roce zvedly o 8 %. Navzdory ekono- stát v letošním roce zvyšuje o pouhá 2 %.
mické prosperitě jsme se však ani nepřiblížili S ohledem na 3% inflaci je to tedy pro ko15procentnímu skokovému navýšení příjmů, legy, kteří z altruismu či jenom ze zvyku
které si nemocniční lékaři v roce 2011 vybojo- ještě drží nemocnice nad vodou, opravdu
vali akcí „Děkujeme, odcházíme“. Tenkrát se „výhra“. Pokud by byla pravda to, co pan
příjem kvalifikovaného nemocničního lékaře ministr tvrdí, pak by nemocnice jistě nebyly
se službami zvýšil v poměru k průměrné mzdě závislé na nelegálním zaměstnávání cizinců
z 207 % během jediného roku na jejích 232 %. bez předepsaných jazykových a odborných
Od té doby již bohužel tento poměr prak- zkoušek. Pokud by bylo vše v pořádku, pak
ticky stagnuje, když osciluje
by ministerstvo nemělo důvod
okolo 240 % průměrné mzdy.
Ministr Vojtěch bránit lékařské komoře zkonTeze o tom, že s politiky se jedná
trolovat dodržování zákona.
dobře, ale s politiky, kteří jsou se snaží poštvat Skutečnost, že nám již téměř
pod tlakem, se jedná ještě lépe,
pacienty proti rok odmítají sdělit, kde jednotzůstává tedy nadále v platnosti.
liví cizinci na základě povolení
lékařům
Nemocniční lékaři, kteří již něministerstva pracují a kdo nad
kolik let „drží ústa a krok“, se nemohou divit, nimi vykonává ono přímé odborné vedení,
že se jim daří stále stejně špatně.
svědčí spíše o tom, že pan ministr lže. A poPříjmy lékařů zaměstnanců, s nimiž ope- kud již vědomě nelže, pak prokazuje svoji
rují politici i oficiální statistiky, v žádném naprostou nekompetentnost a neznalost
případě nejsou za základní pracovní dobu. toho, jak zdravotníci pracují.
Porušování zákona, falšování výkazů práce
Ať tak či onak, pan ministr Vojtěch svým
a další podvody jsou v našich nemocnicích hloupým vyjádřením prokázal, že nehájí zástále běžnou praxí. Lékaři, kteří zůstávají jmy svěřeného resortu a už vůbec ne zdraexistenčně závislí na přesčasové práci, riskují votníků, kteří v něm pracují. Zatímco ministr
a porušují platné předpisy jen proto, aby si školství Plaga, který má za sebou praxi vyvydělali.
sokoškolského pedagoga, kudy chodí, tudy
Uspokojení tedy v žádném případě není zdůrazňuje, jak nízké jsou platy učitelů a jak
namístě a slova pana ministra Vojtěcha o tom, nezbytné je jejich rychlé zvyšování, pokud se
jak se platy lékařů vyrovnaly průměru Ev- nemá naše školství rozpadnout, tak právník
ropské unie, znějí přímo nejapně. „V posled- Vojtěch bohorovně občanům vzkazuje, že
ních letech jsme svědky skutečně nebývalého doktoři vydělávají dost a další nárůst jejich
růstu platů ve zdravotnictví. Platy ve zdra- platů, které v jeho představách dosáhly evvotnictví jednoznačně rostou nejrychleji ze ropské úrovně, není nutný. Takové mediální
všech segmentů ekonomiky. Lékaři a sestry výstupy cílené na ty nejprimitivnější lidské
již nejsou žádné popelky, ale patří zaslouženě pudy vyvolávají v lidech závist a zlou krev.
mezi nejlépe placené profese v ČR,“ uvedl
Zdravotnictví se personálně rozpadá a nena tiskové konferenci ministr zdravotnictví kompetentní ministr se lékařům vysmívá.
Adam Vojtěch. „Plat lékařů a sester pracu- Je na čase, aby v čele resortu zdravotnictví
jících v českých nemocnicích se vyrovnal znovu stanul lékař nebo jiný zdravotník, kteprůměru Evropské unie. V poměru příjmu rý by měl pro své kolegy více uznání a který
sester k celkové průměrné mzdě státu jsme by jejich práci ve společnosti hájil, a nikoliv
se dostali již na úroveň Německa. A predikce dehonestoval.
pro rok 2019 ukazuje, že se naše pozice dále
Milan Kubek

2

OBSAH
EUTANÁZIE PRO A PROTI
3–13
Diskuse na konferenci České lékařské komory
Svobodná vůle pacienta a její meze
Musí to být lékař, kdo bude zabíjet
na přání pacienta?
PLATY A MZDY
14–25
Průběžné výsledky statistických šetření
za období 2018–19
Ministr se chválí za růst platů –
lékaři oponují
Reakce LOK-SČL
Ministerstvo lže o platech lékařů a sester
Ministerstvo spoluorganizuje
porušování zákona
ZAHRANIČÍ
Turecké represe vůči lékařům pokračují

27

MLADÍ LÉKAŘI ČLK

28

Agrese stoupá v celé Evropě

ČINNOST ČLK

29–30

Problematika disciplinární činnosti
Setkání administrativních zaměstnanců

PRÁVNÍ PORADNA

32–34

Univerzita medicínského práva ČLK
Pacient svévolně opustil nemocnici – co dělat?
Vy se ptáte, právník odpovídá

NAPSALI JSTE

35–36

Digitalizace jako spása zdravotnictví?
Hospodářský „zisk“ zdravotních pojišťoven
MUDr. Čáp – vyhledávaný lékař a uznávaný
zahrádkář

SERVIS

39–43

Vzdělávací kurzy ČLK
Inzerce
Křížovka

MĚSÍČNÍK TEMPUS MEDICORUM
Vydává: Česká lékařská komora, Lužická 419/14,
779 00 Olomouc
Registr. číslo MK ČR 6582 • ISSN 1214-7524 • IČ 43965024
Adresa redakce: Časopis ČLK, Lékařská 2, 150 00 Praha 5
tel. +420 257 215 258 • fax +420 257 219 280
recepce@clkcr.cz • www.clkcr.cz
Šéfredaktor: MUDr. Milan Kubek
Redakční zpracování: EV public relations, s. r. o., Praha
Odpovědná redaktorka: PhDr. Blanka Rokosová
Příjem příspěvků: blanka.rokosova@ev-pr.cz
Pro Českou lékařskou komoru připravuje: Mladá fronta a. s.
Generální ředitel: Ing. Jan Mašek
Ředitel divize Medical Services: Karel Novotný, MBA
www.medical-services.cz
Grafická úprava, sazba: Jan Borovka
Inzerce: inzerce-tempus@clkcr.cz
Tisk: SEVEROTISK s.r.o., Mezní 3312/7, 400 11 Ústí nad Labem
www.severotisk.cz
Uzávěrka čísla 6: 7. 6. 2019 • Vyšlo: 17. 6. 2019
Podávání novinových zásilek povoleno: Česká pošta, s. p.,
odštěpný závod Praha, čj. nov. 6139/96 ze dne 22. 11. 1996
Distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis OZ Přeprava
Předplatné pro nečleny ČLK 300 Kč/rok (přijímá redakce)
Příspěvky se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce.
Ta si současně vyhrazuje právo na redakční úpravu textů.
Řádková inzerce je pro lékaře do pěti řádků (včetně) zdarma.
Větší rozsah a inzerát nelékaře je zpoplatněn. Při zadávání
inzerátu je proto potřeba zadat fakturační kontaktní adresu,
IČ, DIČ, telefon, e-mail.
Bez těchto informací nebude inzerát zveřejněn.

TEMPUS MEDICORUM

/ ČERVEN 2019

EUTANÁZIE PRO A PROTI

Eutanázie pro a proti 2019
V roce 2011 Česká lékařská komora ve spolupráci s nakladatelstvím Grada vydala rozsáhlé dílo s názvem
Komunikace a etika v medicíně. Na této monografii se podílelo více než 40 autorů, kteří se k této
problematice vyjadřovali z pozic různých oborů, profesních zkušeností i osobních stanovisek. Tato kniha
získala cenu nakladatelství Grada za nejlepší publikaci v oboru zdravotnictví v roce 2011.
Vzhledem k závažnosti tématu, a především k pozitivnímu ohlasu v odborné
veřejnosti jsme se rozhodli odbornou, ale
i celospolečenskou diskusi k otázkám etiky
a komunikace v medicíně podpořit pravidelnou odbornou konferencí na toto téma
a také pokračovat v intenzivním rozvíjení
specifických témat v této rovině. Problematika eutanázie byla poměrně jasnou volbou.
Jedná se stále o kontradiktorní téma, které
je spojeno více s mylnými představami než
konkrétními znalostmi a stále i v odborné
veřejnosti představuje určité tabu.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyvolat k tomuto tématu diskusi – a to jak novou
edicí publikace, tak související konference.
Názorové spektrum prezentované v tomto
novém vydání publikace je široké. Předklá-
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dají ho přední odborníci z oblasti klinické
medicíny, filozofie, etiky, psychologie, práva
a teologie. Není v žádném případě snahou

o učebnici ani pokusem o přehled všech
aktuálních názorů k dané problematice.
Je více zamyšlením a otevřením diskuse.
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V současné době nalézáme mezi domácími
odborníky řadu významných osobností,
které se danou problematikou dlouhodobě
zabývají, jejichž názory a postoje jsou široce
akceptovány, stejně jako jejich publikace.
Přesto však cítíme potřebu vyvolat širší
diskusi v kontextu různých názorů, různých
profesí a různých filozofických a životních
postojů.
Věříme, že předkládaná publikace poskytne čtenářům prostor k zamyšlení nad
otázkami, které bez ohledu na profesi, vzdělání a společenský statut bude řešit v jistém
ohledu každý z nás. I přes uvedenou různost
názorů základním imperativem publikace
zůstává „vždy pomáhat, nikdy neškodit“.
To byl i jednoznačný závěr uspořádané
konference, na níž vystoupili nejen zvaní odborníci, ale též řada účastníků, kteří
prezentovali v rámci diskusních bloků své
názory. Názorová různost jednoznačně
potvrdila skutečnost, že jde o velmi kontroverzní téma, jež v sobě ukrývá řešení
nejzávažnějších otázek, které si kdokoliv
může položit: „Má větší hodnotu svobodné
rozhodnutí (které neomezí nebo nepoškodí
druhého), anebo život?“, „Mohu si o svém
životě bez výhrady rozhodovat já sám, nebo
má vyšší hodnotu, která přesahuje rámec
mého svobodného rozhodování?“
Odpovědi na tyto otázky nebyly zcela
jednoznačné, i když zatím většinový názor
lékařů mezi přednášejícími i v auditoriu
byl takový, že eutanázie principiálně do
medicíny nepatří a v případě, že by měla
být uzákoněna, naše společnost na toto není
připravena.
Opakovaně v tomto kontextu byl uváděn
případ Nizozemska, kde úmrtí v důsledku
eutanázie dosáhlo 4 % z celkového počtu
úmrtí v roce. Citovány byly též návrhy některých nizozemských politiků na to, že po
dosažení věkové hranice 75 let by mělo být
každému umožněno svobodně si zvážit, zda
jeho život je „naplněn“ („completed life“).
V případě, že ano, měl by mít možnost eutanázie bez dalšího vyšetřování a prověřování.
Tento návrh nebyl přijat, přesto se jak odborníci, tak politici shodují, že se fenomén
eutanázie v Nizozemsku vymknul kontrole.
Česká lékařská komora ve spolupráci
s 1. LF UK a VFN v Praze realizovala u příležitosti konference nejrozsáhlejší průzkum
k tématu eutanázie mezi lékaři, zdravotními sestrami, soudci a obecnou populací.
Výsledky budou prezentovány v některém
z dalších čísel Tempus medicorum.
Prof. Radek Ptáček
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V nové edici monografie Eutanázie pro a proti najdete tyto kapitoly:
EUTANÁZIE JAKO CELOSPOLEČENSKÝ FENOMÉN
Eutanázie – kontroverzní téma; doc. MUDr. Petr Bartůněk
Co má větší hodnotu: život člověka, nebo jeho svoboda?; prof. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.
Proč nelze souhlasit s legalizací eutanázie a asistovaného suicidia; prof. MUDr. Marta
Munzarová, CSc.
Lidé, svět, eutanázie; MUDr. František Koukolík, DrSc.
Eutanázie aneb rezignace na zlepšování naší péče o nemocné a trpící; MUDr. Martin Moravec
Co je to eutanázie? PhDr. David Černý, Ph.D.
MEDICÍNSKÉ SOUVISLOSTI
Eutanázie a anatomie; prof. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Eutanázie, kritické stavy a intenzivní medicína 21. století; doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Eutanázie ano, eutanázie ne; MUDr. Radkin Honzák, CSc.
O přípustnosti pasivní eutanázie nepochybuji; prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Umírání a eutanázie; prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Eutanázie v pohledu lékaře; prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Pretanazie a kvartérní prevence v onkologii; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Eutanázie versus identita lékaře; MUDr. Marie Svatošová
Má eutanázie místo v paliativní péči?; PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Eutanázie v nefrologii vs. osobní rozhodnutí o řízení procesu umírání;
PhDr. Mgr. Irena Spurná, Ph.D.
ETICKÉ A FILOZOFICKÉ SOUVISLOSTI
Hippokratova přísaha a eutanázie; Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Eutanázie z širšího lidského hlediska; prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Eutanázie pro a proti; Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Morální hodnocení eutanázie; Bc. Klára Trefná
PRÁVNÍ SOUVISLOSTI
Eutanázie – pohled právní a etický; JUDr. Jan Mach
Role lékaře při ukončení života na žádost a pomoci při sebevraždě; JUDr. Helena Peterková
Máme ústavní oporu pro provádění eutanázie?; JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Eutanázie – právně-komparativní analýza; JUDr. Adam Doležal
PSYCHOLOGICKÉ A SOCIOLOGICKÉ SOUVISLOSTI
Úvahy nad širším kontextem eutanázie a jejího možného zneužití; MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Psychologické kontexty eutanázie; prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
Dětští pacienti a přání zemřít; Mgr. Jana Víchová
TEOLOGICKÉ A DUCHOVNÍ SOUVISLOSTI
Poskytování spirituální péče jako podpora při řešení otázky eutanázie;
MUDr. Eva Kalvínská, Ph.D.
Mám právo umřít. Kdy, kde a jak se rozhodnu sám?; MUDr. ThLic. Jaromír Matějek,
Ph.D., Th.D.
Eutanázie z pohledu pastorálního teologa; doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Omne vivum pro vita, vše živé hledí na smrt jako na prohru; Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík
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Ukázky textů z vybraných kapitol
Co má větší hodnotu: život
člověka, nebo jeho svoboda?

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová CSc.

s pocitem dušení. Můžeme je slyšet od rodičů dítěte v kómatu po tonutí, při vyslechnutí
diagnózy neřešitelného neurodegenerativního
postižení apod. Aktuální vyslovení se řadí ke
zkratovým reakcím. Nepředcházela jim žádná
diskuse s ošetřujícím lékařem, mají silnou až
naprosto převládající emocionální komponentu – budou se měnit.

Eutanázie v pohledu lékaře

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Eutanázie – pohled právní a etický
JUDr. Jan Mach

Lékaři v intencích hippokratovské a stále silné tradice považují život za prioritní
hodnotu člověka. Po staletí proto zachraňují životy svých pacientů. V současnosti jsou
velmi úspěšní i u těch, které by bez dnešních
medicínských znalostí a technických možností
čekala v minulosti jistá smrt. Následný vděk
zachráněných i obdiv laiků je opodstatněný.
Problémy nastávají tehdy, když přes veškerou
odbornou snahu není možné nevyléčitelnou
nemoc ani odvrátit, ani zmírnit a nemocní se
ocitají v situaci, kterou lze jednoduše vyjádřit
slovním obratem „není to ani k životu, ani ke
smrti“.

Eutanázie, kritické stavy
a intenzivní medicína 21. století

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Pacienti v akutním kritickém stavu většinou své přání „zaměnit nekvalitní život za laskavou smrt“ pronesou náhle a zkratově. Nelze
je považovat za racionální a trvalé rozhodnutí:
Výrok je pronesen při náhle vzniklém infarktu
myokardu s krutou bolestí; při vysokém míšním poranění se zachovaným vědomím; při
vyslechnutí diagnózy amyotrofické letarální
sklerózy; při akutní dechové nedostatečnosti
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Etický pohled na problematiku eutanázie
může být různý a těžko zaujmout kategorický, jednoznačný názor. Na jedné straně je zde
obava o zneužití tohoto institutu, někdy též
názor, že lidský život je za všech okolností
nedotknutelný a nikdo by neměl být oprávněn
pomáhat při jeho ukončení, či jej dokonce, byť
u nevyléčitelně nemocného na jeho žádost
a ze soucitu, sám ukončit. Na druhé straně
je zastáván názor, že prodlužování utrpení
u nevyléčitelně nemocného v beznadějném
stavu, který sám nemůže sebevraždu spáchat
a žádá o ukončení života, je zcela namístě
za předpokladu, že budou stanovena přísná
a jasná právní kritéria, za kterých lze beztrestně pomoci k sebevraždě nebo i provést
aktivní eutanázii. Lze očekávat, že diskuse
na toto téma bude pokračovat a oba protichůdné etické názory se budou nadále střetávat. Z právního hlediska je pak důležité
najít dostatečně spolehlivou míru „právních
pojistek“ pro případ, že by například asistovaná sebevražda měla být tolerována. Rozhodně si to těžko lze představit bez jasných
zákonných kritérií. Podle českého právního
řádu je situace poměrně jasná: eutanázie je
zločinem vraždy. Účastnit se na sebevraždě
v podobě pomoci, rady, vyvolání rozhodnutí
spáchat sebevraždu nebo utvrzování v předsevzetí toto učinit je trestným činem účasti
na sebevraždě.

Rozdíl mezi aktivní a pasivní eutanázií,
které provádí lékař svou činností nebo nečinností, resp. omezenou činností, na jedné
straně a asistovanou sebevraždou na druhé
straně je ten, že při této je to nemocný sám,
kdo svůj život ukončí. Zde můžeme například
uvažovat o podání infuze, kterou si nemocný
pustí sám. Jaký je ale rozdíl mezi touto situací
a situací, při níž předepíše lékař pacientovi
tubu barbiturátů? Ty on může brát denně po
jednotlivých tabletách, nebo požít všechny
najednou. Samozřejmě rozdíl je opět pouze
v tom, s jakým úmyslem lékař barbituráty
nevyléčitelně nemocnému předepsal. Jaký
úmysl v případě úmrtí pacienta bude lékař
okolí deklarovat, je zřejmé. Opět je to otázka
svědomí lékaře a důvěry okolí v něj a opět
půjde z pohledu tohoto okolí o slova.

Pretanazie a kvartérní
prevence v onkologii

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

V celém svém profesním životě lékaře
se zdráhám být striktně pro eutanázii nebo
proti ní. Sám o sobě nevím, kdy a kde bych
mohl najít hranici, za níž bych na svém životě
už nelpěl nebo ho neunášel. Doporučuji tedy
sobě i ostatním soustředit empatickou energii
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v této konzumně-neoliberální době materiálního dostatku, která je také dobou plnou
asymetrií, nepřiměřenosti, nestability, časté
duchovní chudoby i nemoudrosti. S ekonomickým ratingem zacházet, argumentovat
i manipulovat umíme, na morální a etický
rating si dnes nikdo netroufá ani pomyslet.
Byznys s morálkou se dosud naštěstí nechytil,
byznys s řečmi o morálce už trochu ano.

Říká se, že základním a nejjednodušším
morálním pravidlem je nečiň druhým, co nechceš, aby činili tobě, a základním pravidlem
medicíny je „Neublížit!“

Psychologické kontexty eutanázie

prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Lidé, svět, eutanázie – osobní pohled
MUDr. František Koukolík, DrSc.

Medicína smí a musí rozhodovat o životě
druhého člověka. Vše, co je tu řečeno, by v nějaké
podobě měla mít v hlavě a v srdci. Pokud se na to
nezeptá sama sebe, zeptají se přímo nebo nepřímo někteří pacienti a budou očekávat odpověď.
Někteří nemocní lidé, jejich příbuzní a pozůstalí
mluvili o smrti, o postoji ke smrti, o životě, o svobodné vůli, o vesmíru a smyslu jevů. Učila mne
to těla, orgány a tkáně mrtvých, do nichž jsem se
díval, stejně jako lidé, jejichž myšlenky vyslovené
i před tisíciletími jsem jen četl.

Inzerce ▼

spíše do kvartérní prevence či k pretanazii,
abychom nemuseli tolik o eutanázii horečně
vědecky diskutovat nebo jen mediálně plácat.
Přiznávám otevřeně, že na otázku eutanázie
nemám a možná ani nechci mít vyhraněný
názor. Dokonce ani nevím, zda takto zásadní otázku lze řešit paušálním ustanovením
nebo předpisem. Zkušenost mě stále učí, že
lidské zákony jsou na rozdíl od přírodních
velmi ošemetné, nedodržované a zneužitelné,
často odbyté, někdy i hloupé, brzy pak zralé
k novelám a zakrátko i k novelám novel. To
zejména tehdy, když se vytrácejí nepsané normy chování a jednání, jak nás postihlo právě

Zamysleme se nad rozhodováním v běžných situacích, kdy nejsme vystaveni bolesti
ani utrpení. Jak často můžeme říci, že naše
rozhodnutí jsou pevná a nezvratná? Je člověk
trpící nesnesitelnou bolestí svobodný? Současné psychologické výzkumy, ale i prostá
lidská zkušenost odpovídají jednoznačně. Deprese, bolest a utrpení zásadním způsobem
ovlivňují kognitivní i rozhodovací procesy.
Tento vztah je na jednu stranu platný pro
nás všechny, ale na druhou stranu ho nelze
bez výhrady zobecnit ve smyslu nějakého
pravidla nebo zákonitosti, která by umožnila
definovat, že určitá bolest nebo míra úzkosti
a deprese již člověka odpovědnosti za sebe
samého zbavuje.
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Informovaný souhlas
v klinické praxi:

etické, právní, klinické a psychologické souvislosti
15. 10. 2019, 10–17 hodin
Kongresové centrum hotelu Olšanka
Táboritská 23, Praha 3
Odbornou záštitu převzal MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory
Konference si klade za cíl komplexně zmapovat problematiku informovaného souhlasu v klinické
praxi. To jak v rovině obecné – etické, právní a psychologické, tak v rovině klinické – kde
hodláme analyzovat oborově specifické otázky informovaného souhlasu. Konference se zúčastní
přední odborníci z různých klinických oborů a specializací, ale též etiky, práva a psychologie.

prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Informovaný souhlas z pohledu pacienta

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

O člověčím podvýznamu informovaných souhlasů

JUDr. Jan Mach

Informovaný souhlas – nutné zlo, nebo právo pacienta a ochrana lékaře?

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Informovaný souhlas v intenzivní medicíně a v intenzivní péči

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová

Specifika informovaného souhlasu v urgentní medicíně a zdravotnické záchranné službě

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Specifika informovaného souhlasu v gynekologii a porodnictví

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Specifika informovaného souhlasu ve stomatologii

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Jak přínosné by bylo zrušení vedoucí úlohy některých informovaných souhlasů

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Interkulturní aspekty informovaného souhlasu
K tématu konference byla v roce 2017 vydána monografie, kterou účastníci obdrží zdarma.
●

Organizátoři konference a iniciátoři odborné publikace:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

NA KONFERENCI JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
Přihlášky: www.lkcr.cz, sekce KURZY ČLK – číslo kurzu: 89/19
Účastnický poplatek: členové ČLK 1500 Kč; ostatní 2500 Kč
Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol 8919
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na sympoziu je přiděleno 6 kreditů dle SP č. 16 ČLK, akce je akreditována pod číslem 56 955.
TEMPUS MEDICORUM
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Svobodná vůle pacienta
a její meze
V květnu letošního roku se po sedmi letech znovu konala konference České lékařské komory na téma
„Eutanázie pro a proti“. Zazněla zde řada hlubokých a zajímavých myšlenek, které jsou vždy velmi
inspirativní i pro právníka, byť jde o úvahy spíše etické, filozofické a medicínské. Poměrně jednoznačný
byl závěr přednášky profesora Jana Sokola, který vyzněl v zásadě volně interpretováno takto: „Člověk má
právo na sebevraždu. Lékař by se neměl na pacienta zlobit za to, že se o sebevraždu pokusil, neměl by
však pacientovi při sebevraždě pomáhat.“
O daném tématu vyšla rovněž publikace
podstatně širší než před sedmi lety, kterou
mohu doporučit každému k přečtení. Jde
o pohled jak filozofický, tak medicínský, etický
i právní, a autory jsou významné osobnosti
medicíny, filozofie a etiky. Osobně mě zaujal úvod článku MUDr. Františka Koukolíka
označeného jako „Osobní pohled“, kde autor
uvádí:
„V červnu 1966 jsem byl rok po promoci.
Sloužil jsem na venkovské pohotovosti. V domku, kam nás zavolali, čekala žena s mužem.
Ženina matka měla karcinom konečníku, který
prorůstal do kůže hýždí, rozpadal se a prorůstal nervové pleteně před páteří. Bolesti vystřelovaly do zad, podbřišku, třísel a dolních
končetin. Sanitka tam jezdila denně. Pacientka
dostávala ampulku Dolsinu, ale ten působil jen
krátce. „Křičí celé noci,“ řekl muž, „křičí skoro
pořád.“ Dal jsem injekci proti bolesti, strachu
a na usnutí. Umučená tvář a oči se po chvíli
zklidnily. „Spala,“ řekla druhý den dcera, když
jsem se přijel podívat. „A nekřičí. Mohla jsem
ji umýt.“ Užil jsem druhou dávku.
Po dvou dnech nemocná zemřela. Dozvěděl
jsem se to od dcery, která přišla poděkovat.
Na paní vzpomínám déle než půl století. Když
dcera poděkovala, byl jsem rozpačitý, nevěděl
jsem, zda jsem neudělal chybu. Lékař musí
léčit, i když nemůže vyléčit. Nezkrátil jsem ji
milosrdenstvím život?“
Pan doktor Koukolík rozhodně tehdy
chybu neudělal a postupoval jak v souladu
s etikou, tak i v souladu s právem. Je pravda,
že v té době se v některých případech alibisticky uvažovalo o tom, že trpící pacient
nesmí dostat takovou dávku utišujících prostředků proti bolesti, byť i na konci své životní pouti, která by pro něj mohla znamenat
riziko smrti. V některých případech, na které
poukazuje ve svých publikacích profesor
Vladimír Vondráček, se dokonce varovalo
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před podáním vysoké dávky morfinu, aby se
náhodou z trpícího a umírajícího pacienta
nestal závislý narkoman. V současné době je
názor jak odborníků na lékařskou etiku, tak
na medicínské právo v tomto směru jednoznačný: Lékař nesmí nechat pacienta trpět,
právě tím by hrubě porušil své povinnosti,
etiku i právo. Zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocného i za cenu zvyšování dávek utišujících prostředků, byť s rizikem
ohrožení života pacienta, má rozhodně
přednost. Situace, kdy pacient zemře
v důsledku podání utišujících prostředků, které bránily utrpení, a kdy podání
nižšího množství by znamenalo vystavit ho naopak tomuto utrpení, nemůže být považováno za jednání trestné.
Protiprávním a neetickým jednáním by
naopak mohlo být ponechání pacienta
v bolestech a utrpení, ač jsou k dispozici
potřebné utišující prostředky.

„Non salus, sed voluntas
aegroti suprema lex
– nikoliv prospěch, ale vůle
nemocného je nejvyšším
příkazem“
Konference Eutanázie pro a proti samozřejmě nepřinesla a nemohla přinést jasnou
odpověď na otázku legalizace eutanázie a byla
jen dalším krokem k diskusi na toto téma.
Je nepochybné, že podle platné právní
úpravy by podání smrtelné dávky léku
s cílem pacienta usmrtit, byť ze soucitu
a na jeho žádost, bylo hodnoceno jako
vražda a jakákoli pomoc k sebevraždě
jako trestný čin účasti na sebevraždě. Je
rovněž pravda, že v současné době existují
mezi poslanci Parlamentu ČR legislativní

iniciativy, které se pokouší za určitých podmínek toto jednání legalizovat.
V současných právních podmínkách
v České republice je pacient v zásadě oprávněn odmítnout, a to i předem formou dříve
vysloveného přání, jakoukoli léčbu nebo
jakýkoli zákrok. Výjimky stanoví ve zvláštních případech zákon. Na druhé straně pacient není oprávněn vyžadovat zákroky
nebo zdravotní služby, které s ohledem
na jeho zdravotní stav indikovány nejsou.

Svobodná vůle pacienta má přednost
před záchranou jeho života

Ústavní soud ve svém nedávném nálezu zcela jednoznačně konstatuje, že
pacient je oprávněn odmítnout život zachraňující a indikovanou léčbu a lékař není
oprávněn, bez splnění zákonných podmínek,
tuto léčbu realizovat proti vůli pacienta. Pokud respektuje svobodnou vůli svéprávného
pacienta, způsobilého k platnému právnímu
jednání a odmítajícího život zachraňující léčbu, nemůže lékař jednat protiprávně. Naopak
by jednal protiprávně, pokud by stanovisko
pacienta nerespektoval (nález Ústavního soudu spisová značka I. ÚS 2078/16).
V této souvislosti je zajímavé zmínit
i nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu
Spolkové republiky Německo o žalobě na
lékaře za zbytečné prodlužování života
pacienta, které bylo spíše prodlužováním
jeho utrpení a živoření. Lékař uměle vyživoval pacienta nazogastrickou trubicí po dobu
šesti let. Až poté, kdy pacient zemřel, podal
jeho syn na lékaře žalobu (není mi známo, zda
se již předtím pokoušel nějakými právními
prostředky dosáhnout ukončení léčby) a až po
smrti svého otce žádal náhradu nemajetkové
újmy (tedy vlastně pro sebe). Je zajímavé, že
odvolací německý soud rozhodl o povinnosti
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lékaře zaplatit náhradu nemajetkové újmy
ve výši 50 tisíc eur za zbytečné prodlužování
utrpení pacienta. Nejvyšší soud Spolkové republiky Německo však toto rozhodnutí zrušil
a zaujal stanovisko, že pokud nebylo k dispozici ani dříve vyslovené přání, ani jakkoli
projevená vůle pacienta, že si uvedenou léčbu
nepřeje, nemůže lékař platit odškodnění za
to, že postupoval v souladu s pravidly svého
oboru a poskytoval léčbu, která prodlužovala pacientovi život, byť patrně život hodně
útrpný. Na druhé straně Nejvyšší soud SRN
konstatoval, že lékař by nepochybně jednal
protiprávně, pokud by byl k dispozici projev
vůle samotného pacienta směřující k tomu,
že si nepřeje tento způsob prodlužování
života. (https/www.novinky.cz/zahranici/
evropa/501491)

Dříve vyslovené přání pacienta

Právo na to, aby bylo respektováno
dříve vyslovené přání pacienta, zakotvila
již Úmluva o lidských právech a biomedicíně ratifikovaná Českou republikou v roce
2001. Legislativně bylo zakotveno dříve
vyslovené přání od 1. dubna 2012 do zákona
o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování č. 372/2011 Sb. Ustanovení § 36
tohoto zákona stanoví, že pacient může pro
případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen
vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich
poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas
předem vyslovit. Poskytovatel zdravotní

NH Hospital a.s.
Nemocnice Hořovice
přijme:
• Lékaře/lékařku se specializací

gastroenterologie

• Lékaře/lékařku

neurologické oddělení

• Lékaře/lékařku se specializací

alergologie
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Více o nabízených pozicích
a zaměstnaneckých benefitech
naleznete na webu
www.nemocnice-horovice.cz
/odbornici/kariera
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služby musí brát zřetel na dříve vyslovené
přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za
podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace,
k níž se dříve vyslovené přání vztahuje,
a pacient je v takovém zdravotním stavu,
kdy není schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas. Podmínkou platného dříve vysloveného přání je písemné poučení pacienta
lékařem o důsledcích jeho rozhodnutí, a to
buď lékařem v oboru všeobecné praktické
lékařství, u něhož je pacient registrován,
nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru
zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání
souvisí. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně
ověřeným podpisem pacienta. Jeho součástí
je již uvedené poučení lékaře.
Trochu jiná situace nastává, pokud
pacient byl již přijat k hospitalizaci a teprve v tuto chvíli se rozhodne vyslovit
přání pro případnou další léčbu nebo
naopak neléčení. Může tak učinit již bez
úředně ověřeného podpisu, o důsledcích
musí být lékařem poučen a takto vyslovené
přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Záznam
podepíše pacient, zdravotnický pracovník
a svědek. Takto sepsané dříve vyslovené
přání pacienta platí však pouze pro poskytování zdravotních služeb u příslušného
poskytovatele, tedy v příslušné nemocnici,
nikoli obecně.
Zákon rovněž stanoví, kdy dříve vyslo-

11:15:16

vené přání není třeba respektovat a kdy jej
respektovat nelze. Dříve vyslovené přání
není třeba respektovat, pokud od doby jeho
vyslovení došlo v poskytování zdravotních
služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat,
že by pacient vyslovil souhlas s poskytnutím těchto služeb. Rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání a důvody,
které k tomu vedly, musí být zaznamenány
do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Svéprávného pacienta
nelze nutit ani k život
zachraňující léčbě,
lékaře však nelze nutit, aby
jednal v rozporu s pravidly
svého oboru ani se svým
svědomím
Dříve vyslovené přání nesmí být respektováno, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti. Nelze jej respektovat, pokud
by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby.
Poměrně diskutabilní je ustanovení o tom,
že dříve vyslovené přání nelze respektovat,
pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl
k dispozici dříve vyslovené přání, započaty
takové zdravotní výkony, jejichž přerušení
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Meze svobodné vůle pacienta pak
stanoví zákony, které pojednávají o situaci, kdy pacient může být léčen a hospitalizován bez svého informovaného
souhlasu. Jde o případy nařízené soudem,
ochranného léčení, izolace, karantény nebo
léčení podle zákona o ochraně veřejného
zdraví. Dále jde o situace, kdy pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem
sebe nebo své okolí a jeví známky duševní
poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je
pod vlivem návykových látek, pokud hrozbu
pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak. Nejčastější případ je situace, kdy
zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí
neodkladné péče a zároveň neumožňuje,
aby vyslovil souhlas. V případech, kdy je
pacient bez svého informovaného souhlasu
hospitalizován, je nutno hlásit tuto situaci příslušnému okresnímu soudu v místě
sídla zdravotnického zařízení tak, aby toto
hlášení bylo doručeno soudu do 24 hodin
od zahájení hospitalizace bez souhlasu.
Hlášení však není třeba podávat v případě,
že dodatečně v době do 24 hodin pacient
souhlas vyslovil. Soud pak rozhoduje předběžně o přípustnosti nebo nepřípustnosti
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Neodkladnou péči nezletilým
a omezeně svéprávným je
třeba poskytnout vždy

výslovně zdůrazněno, že tento nález se netýká
situací, kdy by šlo o poskytnutí neodkladné
péče nezletilému pacientovi. Ústavní soud
zdůraznil, že v těchto případech je právem i povinností poskytovatele zdravotní
služby poskytnout nezletilému pacientovi příslušné zdravotní služby a provést
všechny potřebné zákroky i za situace,
kdy by s tím rodiče nezletilého nesouhlasili. V posuzovaném případě však dospěly
soudy po několika vzájemně si odporujících
rozhodnutích k závěru, že nešlo o případ neodkladné péče. K tomuto rozhodnutí zaujala
jednoznačné veřejně publikované stanovisko
Česká lékařská komora. Jde o případ, kdy, pokud by lékař ponechal na přání rodičů novorozence doma a ten posléze zemřel, jistě by se
vážně uvažovalo o jeho trestní odpovědnosti.
To jsou situace, které vedou k nejistotě při
rozhodování lékaře o dalším postupu a které
mohou ve svých důsledcích poškodit nejen lékaře, ale především pacienta. Naplňují se tak
dávná moudrá slova velikána české medicíny,
že „běda bude pacientovi, až lékař přestane být sebevědomě odvážným a začne být
právnicky opatrným“.

Pokud jde o nezletilé pacienty nebo
pacienty s omezenou svéprávností, lze
i bez souhlasu jejich zákonných zástupců poskytnout neodkladnou péči, jde-li
o zdravotní služby nezbytné k záchraně
života nebo zamezení vážného poškození
zdraví nebo v případě léčby vážné duševní
poruchy, jejíž neléčení by vedlo k vážnému
poškození zdraví nezletilého nebo omezeně
svéprávného pacienta. Nezletilého pacienta
nebo pacienta s omezenou svéprávností lze
bez souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka hospitalizovat též v případě, jde-li
JUDr. Jan Mach, advokát
o podezření, že je týrán, zneužíván nebo že
ředitel právní kanceláře ČLK
péče o něho je zanedbávána. V této souvislosti jsme často
dotazováni, jak je
možné, že soudy
rozhodly o případu
zásahu Jihomoravské zdravotnické
záchranné služby
tak, že oproti dvěma
Nabízíme:
původním rozsud■ Moderní pracoviště nemocnice
kům Vrchního sou■ Vysoce nadstandardní platové podmínky
du v Olomouci bylo
■ Nástupní stabilizační příspěvek
posléze rozhodnuto,
■ Podpora dalšího vzdělávání a profesního rozvoje
že hospitalizace no■ Pomoc s ubytováním
vorozence těsně po
Požadujeme:
porodu bez souhla■ Vysokoškolské vzdělání – lékařská fakulta
su rodičů byla pro■ Bezúhonnost a zdravotní způsobilost
tiprávní, a bylo ulo■ Chuť se dále vzdělávat v oboru
ženo zaslat omluvu
■ Spolehlivost, empatii a dobré komunikační
a náhradu nemajetschopnosti
kové újmy. Je však
■ Ochota pracovat v týmu, ale i samostatně
třeba poukázat na
■ Práce na PC – základní znalost MS Excel,
to, že v příslušném
MS Word
rozhodnutí Ústavního soudu, kterým
Pro více informací se obracejte na primáře
pouze odmítl ústavoddělení:
MUDr. Jiří Neumann; jiri.neumann@kzcr.eu,
ní stížnost Jihomo+420
474 447 486
ravské zdravotnické
záchranné služby, je

přijme lékaře
na oddělení neurologie
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Inzerce ▼

Léčení a hospitalizace bez
souhlasu pacienta jen v případech
stanovených zákonem

hospitalizace bez souhlasu pacienta ve lhůtě
do sedmi dnů.
Zákon stanoví, že pacientovi lze bez
jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy zdravotní
stav neumožňuje tento souhlas vyslovit,
anebo léčbu vážné duševní poruchy, pokud
by v důsledku jejího neléčení došlo se vší
pravděpodobností k vážnému poškození
zdraví pacienta.

Inzerce A191000874 ▲

by vedlo k aktivnímu způsobení smrti. Na
toto téma byla rovněž na konferenci o eutanázii diskuse, neboť se může lehce stát, že
pacient je hospitalizován, napojen na přístroje, které ho budou udržovat při životě,
ač tento způsob léčby odporuje jeho platnému dříve vyslovenému přání, které však
až dodatečně dovezou do nemocnice jeho
příbuzní, kteří se o hospitalizaci, například
z důvodu dopravní nehody, dozvěděli až
dodatečně. Je otázkou, proč v této situaci
není možno respektovat dříve vyslovené
přání a upustit od léčby, kterou si pacient
prokazatelně nepřál, když by nešlo o aktivní způsobení smrti, ale o ukončení léčby,
která by v případě, že by dříve vyslovené
přání bylo známo, nebyla vůbec zahajována. V tomto směru by bylo zajímavé, jak by
případný návrh na zrušení této části ustanovení o dříve vysloveném přání posoudil
Ústavní soud, který již v minulosti zrušil
část tohoto ustanovení, které omezovalo
platnost dříve vysloveného přání na dobu
pěti let. Je třeba ještě podotknout, že dříve
vyslovené přání nelze uplatnit v případě,
že jde o nezletilé pacienty nebo o pacienty
s omezenou svéprávností.
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Musí to být lékař, kdo bude zabíjet
na žádost pacienta?

Nemohu se ubránit dojmu, že propůjčíme-li se jako lékařský stav k vykonávání eutanázie, ulpí špína na všech. A to neříkám z toho
důvodu, že se chci morálně vyvyšovat nad kohokoliv, ale z toho důvodu, že bude-li jakýkoliv
lékař z titulu lékaře vykonávat byť legální eutanázii, navždy ztratíme důvěru pacientů všichni
do jednoho a v případě reálné hrozby zneužívání
nám tato „pravomoc zabíjet“ zůstane. Jak budu
vysvětlovat svým pacientům, že je v nemocnicích nikdo nebude chtít usmrtit, když reálně
tu možnost lékaři budou mít? Samozřejmě mi
budete oponovat, že eutanázie bude na žádost
pacienta. Schválně si zjistěte číslo, kolik eutanázií přiznali lékaři ve státech Beneluxu, že je
vykonali bez explicitní žádosti pacienta. Není
jich mnoho, ale jsou. Že jsem demagog a kritéria
budou přísná a ke zneužívání docházet nebude?
Snahy o rozvolňování kritérií a narůstající počet
žádostí v Holandsku hovoří spíše o opaku, než
aby mě uklidnily. Kde je záruka, že se za 100 let
nebudeme jako lidstvo zbavovat ekonomicky
neaktivních jedinců a již schválená aktivní eutanázie se stane „elegantním řešením problému“?
Že straším a přeháním? Vždyť jsme byli schopní
zplynovat šest milionů lidí a dnes se najdou
jedinci, kteří to popírají.
Proto se ptám, jestli by se diskuse nyní neměla ubírat směrem, proč by to měl být zrovna
příslušník lékařského stavu, kdo se bude na
takto kontroverzní věci jakkoliv podílet. Proč
by to měla být jakákoliv profese z titulu této
profese. Pokud to bude chtít někdo dělat a bude
to legální, prosím, ale není nutné legální zabíjení
lidí spojovat s medicínou. I když s tím nemají
někteří lékaři problém.
Vždycky, když narazím na někoho, kdo je
pro aktivní eutanázii, a zeptám se ho, jestli by
pak byl tím, kdo bude osobně tyto lidi usmrcovat, většinou (ne vždy) se setkám s vyhýbavou
odpovědí, jelikož dotyčný doufá, že on to dělat
nebude. Odpovězte si sami, kdo jste pro eutanázii, kdy ji ještě budete vykonávat a kdy už ne.
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Po konferenci o eutanázii, po vystoupení přítomných poslanců a navrhovatelů zákona o eutanázii se nemohu
ubránit dojmu, že dříve nebo později tento zákon projde. Zákon, který bude umožňovat úmyslné zabití
člověka jiným člověkem, byť na jeho žádost. My jako lékaři zákony neschvalujeme. Jestli se ale aktivní
eutanázie budeme účastnit, je podle mě věc, kterou ovlivnit můžeme. Samozřejmě jsme byli ujištěni, že
nám, kteří máme výhrady svědomí, nikdo nebude nařizovat. Vykonávat by to měli ti, kdo s tím problém
nemají. Nechci ale, aby tak činili z pozice lékaře.

Co už bude přes čáru. A vězte, že se vždycky
mezi námi najde někdo, kdo s tím nebude mít
problém, pro něhož ta hranice neexistuje ve
jménu čehokoliv.
Zde předkládám různé argumenty, proč by
prý eutanázii měl vykonávat lékař, a úvahy, proč
to tak být nemusí.
1. Domnění, že proces zabití člověka
zahrnuje nějakou intervenci, ke které je
nutné mít titul z lékařské fakulty. Člověk je vynalézavý a způsobů, jak se zbavit
života, je nepřeberné množství. Na veletrhu
pohřebnictví v Holandsku v minulém roce
byl představen přístroj Sarco, do kterého si
zalezete a stisknutím tlačítka uvolníte plyn,
který vás zahubí. Jistě i v tomto případě bude
nutná nějaká intervence jiných lidí, ale lékaři
to přece být nemusí. Ať to jsou ti, kdo aktivní
eutanázii prosazují, ať je to klidně prof. Pafko
osobně ve jménu svobody jednotlivce, ale ne
z titulu lékaře. Zavírat víko Sarca může každý.
Zní to zrůdně? Ono to zrůdné je, ať se to má
odehrávat kdekoliv díky komukoliv.
2. Máme ctít rozhodnutí pacienta, opustit svoje paternalistické představy a nerozhodovat o něm. S tímto naprosto souhlasím.

Přesto nevidím důvod, proč bychom měli vyhovovat úplně všem žádostem našich pacientů
včetně té je zabít, i když si to budou přát. Pokud
se pacient rozhodne ukončit léčbu, budu to
respektovat. Pokud se rozhodne ukončit svůj
život, i přes to, že mu budu nabízet jiná řešení
včetně paliativní péče, budu to respektovat.
Proč mu musíme automaticky dát k dispozici
prostředky, aby se mohl zabít, nebo dokonce že
ho máme zbavit života my? Protože jsme byli
třeba svědky otřesné zkušenosti – sebevraždy
na oddělení? To je důvod pro to, abychom se podíleli na jejich zabíjení? Jako lékař nabízím péči,
a jestli jí pacient využije nebo nikoliv, je jeho
rozhodnutí. V případě terminálně nemocných
nemám prázdné ruce. Nejsem hyena, která se
bude bezmocně dívat, jak umírá v bolestech. Nabízím paliativní péči, a jestli jí pacient nevyužije
z různých důvodů, respektuji jeho rozhodnutí.
Stejně jako respektuji, že se v některých případech raději vloží do rukou léčitele. Respektovat
ale neznamená vyhovět.
3. Někteří lékaři reagují, „že si to máme
ponechat ve své kompetenci, než aby to
dělali nějací úředníci“. Ano, my lékaři si někdy o sobě hodně myslíme. Jak jsme důležití,
důvěryhodní, nezbytní. Jako že jedině v našich
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jejich zabíjením, prosím, ale na to nemusí být
lékař. Jestli si lidé přejí mít možnost být usmrcováni v případě ztráty smyslu života a strachu
z umírání a nemohoucnosti, prosím. Ale proč
by to měli vykonávat lékaři?
5. Ne každý si přeje umřít v hospici a být
závislý na péči druhých. Ano, nechcete využít naši nabídku, respektujeme to. Obraťte se
tam, kde vám, podle vás, lépe vyhoví. V případě
schválení eutanázie nechť se zřídí centra, kde
se to bude provádět, ovšem mimo zdravotnická
zařízení.
6. Lékaři stejně eutanázii provádí, je
lepší ji legalizovat. Pokud někdo úmyslně
zkracuje život člověka, tak ho zabíjí. Nezlobte
se na mě, ale pokud někdo nechápe, že je rozdíl mezi tím, že podávám lék na tišení bolesti
v úmyslu tlumit bolest a musím já i pacient strpět jeho vedlejší účinky, které mohou vypadat
i tak, že zkrátím život pacienta, a tím, že někomu
aktivně podám látku s cílem ho tady a teď usmrtit, pak se asi navždy budeme v diskusi míjet.
A ani to, jak někteří mají v oblibě tvrdit, že prý
„v hospici stejně provádějí tu pasivní eutanázii“, přece není relevantní argument k tomu,
legalizovat aktivní eutanázii a určit, že to budou
lékaři, kdo ji budou vykonávat. Nehledě na to,

že omezené vidění paliativní péče jenom na
tlumení bolesti opiáty je možná jednou z příčin,
proč někteří lékaři, k mému překvapení, tuto
péči dehonestují.
Nenechme si vnutit, že to máme být my, kdo
budeme pacienty na jejich žádost zabíjet. Nepřeji si, aby to dělal kdokoliv, ale pokud se jednou taková možnost legalizuje, nevidím důvod,
proč mají být vykonavateli lékaři, a vyjadřuji
veliké obavy, pokud to padne na nás. Nehrajme
si na vládce nad životy druhých, byť nás naše
povolání k tomu někdy svádí. Odpovědnost za
zabíjení lidí neschováme za zákon, za titul, za
přání pacienta, za domnělé konání dobra ani
za to, že to společnost po nás bude vyžadovat.
A vy, lékaři, kteří s tím přes všechny kontroverze
nemáte problém, až to bude legální, klidně to
provádějte, ale v nějakých specializovaných centrech mimo zdravotnická zařízení (třeba vedle
krematoria), a ne z pozice lékařské autority, ale
z pozice člověka, který nemá problém druhého
na jeho žádost zbavit života.
Anebo víte co, pojďme na legalizaci úplně
zapomenout a bavme se jen o zlepšení paliativní péče.
MUDr. Vendulka Keclíková

Inzerce A191001576 ▼

rukách nebude docházet ke zneužívání? Nestačí, že vydáme lékařskou zprávu o pokročilosti
onemocnění, orientační prognóze a budeme
k dispozici ke konzultaci zdravotního stavu
pacienta? Na mačkání čudlíku není potřeba
vzdělání z lékařské fakulty, což jsem uvedla
výše. Nemusíme si to nechat v kompetenci,
i jiní to zvládnou.
4. Hodně lékařů, kteří jsou pro aktivní eutanázii, si představuje situaci, kterou mnohdy
i zažili, že je žádá pacient trpící obrovskými
bolestmi. Jsem přesvědčená, že v naprosté
většině případů byl takový pacient špatně paliativně zajištěn (zde by se měli vyjádřit odborníci
v paliativní medicíně, jestli jsou případy, které
skutečně nezvládnou řešit ani analgosedací,
a pokud existují, je pro tyto jednotlivé případy
nutné uzákonit kontroverzní aktivní eutanázii?). Žadatelé o eutanázii v naprosté většině
takto nevypadají. Jsou to lidé, kteří ztratili
smysl života, tváří tvář nepříznivé prognóze
svého onemocnění. Máme jako lékaři takové
lidi zabíjet? Z jakého titulu má být v kompetenci lékaře řešit ztrátu smyslu života zabitím
dotyčného, byť si to přeje? Máme řešit volání
o pomoc tím, že toto volání navždy umlčíme?
Jestli chce někdo řešit existenciální krize lidí
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Průběžné výsledky statistických
šetření o platech a mzdách
v lůžkové péči

V období březen až květen 2019 proběhl každoroční sběr dat v programu resortních statistických
zjišťování, který mimo jiné zahrnuje hlášení poskytovatelů zdravotních služeb o odměnách zdravotnických
pracovníků a o složkách platů a mezd. V druhé polovině dubna byl ukončen sběr těchto dat ze segmentu
lůžkové péče, sběr dat z ambulantního sektoru stále probíhá a celé šetření bude uzavřeno v průběhu června
2019. Poskytovatelé lůžkové péče odevzdali personální hlášení za rok 2018 a dále hlášení o platech
a mzdách za první kvartál roku 2019. Ačkoli šlo o zkrácený termín odevzdání, byla hlášení vypracována
včas a s reprezentativní výtěžností. K datu 1. 5. 2019 tak bylo možno zpracovat 296 hlášení z celkového
počtu 314 zpravodajských jednotek (94% výtěžnost).
Sběr dat i nadále probíhal a chybějící hlášení budou jistě doplněna tak, aby pokrytí lůžkového segmentu dosáhlo téměř 100 %, jak tomu
bylo i v minulých letech. Sběr v roce 2019 probíhal podle stejné metodiky jako v minulých
letech a výsledky je možné časově srovnávat.
Reprezentativnost průběžných výsledků
za lůžkový segment umožnila publikaci dat již
v měsíci květnu. Vybraná data o odměnách zdravotnických pracovníků nemocnic byla zveřejněna na tiskové konferenci ministra zdravotnictví
dne 6. 5. 2019, kompletní data byla publikována
na konferenci Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR (Praha, 15.–16. 5. 2019). Další
zveřejnění a diskuse proběhnou na jednáních
resortní tripartity a Pracovní skupiny MZ ČR
pro personální stabilizaci zdravotnictví ve
dnech 3. 6. a 13. 6. 2019. Všechna získaná data,

včetně segmentů nelůžkové péče, budou publikována ve formě zpráv a datových shrnutí
v druhé polovině června 2019.
Z dosud zveřejněných výsledků za lůžkový
segment vyplývají závěry, které stručně shrnujeme v následujících kapitolách. Na závěr
článku si dovolíme přiložit několik metodických komentářů týkajících se interpretace
získaných dat a jejich validity.

Hlavní závěry týkající se kapacity
a odměňování sester v lůžkové péči

Výsledky potvrzují nálezy z předchozích
let, tedy významný růst odměn v čase, avšak
také rizikový nedostatek kapacit všeobecných
sester, zejména v akutní lůžkové péči.
n V roce 2018 došlo k dalšímu úbytku úvazkové kapacity všeobecných sester a porodních

asistentek v segmentu akutní lůžkové péče,
a to celkem o –141 úvazků (celková kapacita činila 47 932 úvazků). Kumulativně
tak kapacity sester v akutní lůžkové péči
dále klesají a dosahují proti referenci roku
2010 poklesu o –2 165 úvazků. Tato jistě
negativní zpráva není nová, stejná data byla
z resortních šetření prezentována i v minulých letech. Sběr dat za rok 2018 však přinesl
indikaci možného zlepšení situace.
n Pokles úvazků sester 2017 -> 2018 je totiž
způsoben zejména změnami u dvou poskytovatelů lůžkové péče, kteří přestali
poskytovat akutní lůžkovou péči. Došlo
tak k přesunu asi 100 úvazků sester do
segmentu ostatní lůžkové péče.
n Kapacity sester v ostatní lůžkové péči již
třetí rok postupně narůstají, aktuálně od

Odměňování lékařů v akutní lůžkové péči v souhrnu (průměr platy a mzdy)

Průměrná odměna lékaře v akutní lůžkové péči roste od roku 2016 o cca 8 % ročně. Dostupná data za rok 2019
ukazují na průměrný nárůst o 8 % i letos.
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Odměňování lékařů: srovnání s průměrnou mzdou v ČR

roku 2017 o +213 úvazků a dosahují celkové kapacity 6099 úvazků. Tento nárůst
je částečně způsoben přesunem poskytovatelů ze segmentu akutní péče do péče
následné a dlouhodobé (viz komentář
výše). Avšak i přes tento nárůst zůstávají
celkové úvazkové stavy sester v ostatní
lůžkové péči mírně pod úrovní roku 2010.
n Platy i mzdy sester od roku 2017 významně narostly a v roce 2018 dosáhly průměru
(celkový průměr platů a mezd, všechny segmenty lůžkové péče) asi 38 160 Kč. Segment
akutní péče se v celkovém průměru odměn
sester významně neliší od segmentu ostatní
lůžkové péče. Zjištěný růst od roku 2017
pokračuje v trendu z předchozích období
a tento se nemění. Meziročně 2017 -> 2018
tak jde o nárůst o +12 až +13 %, přičemž toto
relativní navýšení bylo v přibližně stejné
výši zjištěno u všech typů zřizovatelů lůžkové péče. Průměrná odměna zdravotních
sester v roce 2018 převýšila průměrnou
odměnu v ČR (podle dat ČSÚ: 31 900 Kč).
Oproti roku 2010 odměna sester roste v roce
2018 kumulativním indexem růstu +149 %,
zatímco průměrná mzda v ČR rostla proti
roku 2010 o +134 %.
n Výše uvedené pozitivní trendy ve vývoji
odměn sester jsou však stejně jako v minulých letech provázeny dvěma hlavními
negativními jevy:
n Ačkoli platy i mzdy rostou relativně stej-
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ným tempem, nadále zůstává mezi těmito
dvěma formami odměny významný rozdíl.
Průměrný plat sestry dosáhl v roce 2018
hodnoty 41 188 Kč, zatímco průměrná
mzda 34 828 Kč.
n Problémem je rovněž velký objem přesčasové práce sester a práce ve službách, což
je jistě důsledkem chybějících kapacit. To
se nevyhnutelně promítá do složek platů
a mezd, kdy základní tarif u odměn sester
tvoří 61 % (platy) – 64 % (mzdy) v segmentu akutní péče, resp. 60 % (platy) – 67 %
(mzdy) v ostatní lůžkové péči. Nicméně
podíl tarifní složky i dalších složek platů
a mezd zůstává dlouhodobě v čase neměnný a nezkresluje tak časová srovnání
(v roce 2017 tvořil základní tarif 62–65 %
odměny v akutní lůžkové péči a 61–68 %
v ostatní lůžkové péči).

Hlavní závěry týkající se kapacity
a odměňování lékařů v lůžkové péči

Rovněž u lékařů výsledky za rok 2018
potvrzují hlavní nálezy z předchozích let,
tedy významný růst odměn v čase, avšak také
rizikově vysoký podíl přesčasové práce lékařů,
zejména v akutní lůžkové péči.
n V roce 2018 přibylo do segmentu lůžkové
péče celkem +292 úvazků lékařů, což znamená nárůst o 1,4 % na celkových 21 485
úvazků.
Tento trend potvrzuje prediktivní modely

z roku 2014, předvídající celkové pozitivní
saldo nástupu lékařů do systému, a to ročně
asi o 300 až 400 úvazků. Při počtu absolventů
lékařských fakult, který převyšuje 1200, jde
ovšem o relativně malý pozitivní přírůstek;
tento rozdíl je dán stárnutím a odchody lékařů do důchodu. Konečné vyhodnocení celkové
roční bilance musí být provedeno i se započítáním nelůžkové péče, z tohoto hlediska jsou
tedy výše uvedená čísla předběžná, neboť se
týkají jen péče lůžkové.
n V roce 2018 došlo i k mírnému posílení
ostatní lůžkové péče, celkem o +47 úvazků
lékařů (celková kapacita činila 1477 úvazků).
Ve srovnání s rokem 2010 se v úvazcích lékařů tento segment lůžkové péče dostává do
pozitivní bilance, od roku 2010 kumulativně
jde o +116 úvazků lékařů.
n
Platy i mzdy lékařů od roku 2017 významně narostly a v roce 2018 dosáhly
průměru (celkový průměr platů a mezd,
všechny segmenty lůžkové péče) zhruba
77 600 Kč. Segment akutní péče se v celkovém průměru odměn lékařů významně liší od segmentu ostatní lůžkové péče
(celkový průměr v akutní péči: 77 900
Kč vs. ostatní lůžková péče: 71 900 Kč).
Zjištěný růst od roku 2017 pokračuje
v trendu z předchozího období a tento se
v celkovém průměru nemění. Meziročně 2017 -> 2018 tak jde o nárůst o +8 až
+10 %. Průměrná odměna lékaře v roce 2018
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Odměňování lékařů v nemocnicích dle zřizovatele – predikce roku 2019

* Pravděpodobnostní model výše odměn za celý kalendářní rok, založený na sběru dat za Q1/2019.
Průměrná odměna lékařů v lůžkové péči roste v nemocnicích všech typů zřizovatelů i v roce 2019.
významně převýšila průměrnou odměnu v ČR
(podle dat ČSÚ: 31 900 Kč). Oproti roku 2010
odměna lékařů roste v roce 2018 kumulativním indexem růstu +157 %, zatímco průměrná
mzda v ČR rostla proti roku 2010 o +134 %.
n Výše uvedené pozitivní trendy ve vývoji
odměn lékařů jsou však stejně jako v minulých letech provázeny dvěma hlavními
negativními jevy:
n Ačkoli platy i mzdy rostou relativně stejným tempem, nadále zůstává mezi těmito
dvěma formami odměny významný rozdíl.

Průměrný plat lékařů dosáhl v roce 2018
hodnoty 80 412 Kč, zatímco průměrná
mzda 73 523 Kč.
n Problémem je velký objem přesčasové
práce a práce ve službách, přičemž u lékařů dosahuje objem přesčasové práce
většího podílu než u sester. To se promítá
do složek platů a mezd, kdy základní tarif
u odměn lékařů tvoří 50 % (platy) – 58 %
(mzdy) v segmentu akutní péče, resp. 52 %
(platy) – 68 % (mzdy) v ostatní lůžkové
péči. Nicméně podíl tarifní složky i dalších

složek platů a mezd zůstává dlouhodobě
v čase neměnný a nezkresluje tak časová
srovnání (v roce 2017 tvořil základní tarif
lékaře 50–59 % odměny v akutní lůžkové
péči a 61–64 % v ostatní lůžkové péči).

Výsledky predikce (předběžné
modelace) odměňování v roce 2019

V měsíci dubnu 2019 odevzdali poskytovatelé lůžkové péče i hlášení o vývoji platů
a mezd za první kvartál roku 2019. Výtěžnost
tohoto mimořádného sběru dat byla dostateč-

Odměňování sester v neakutní lůžkové péči v souhrnu (průměr platy a mzdy)

Inzerce ▼

Průměrná odměna sestry v neakutní lůžkové péči roste od roku 2016 o 12–13 % ročně. Dostupná data za rok 2019
ukazují na další průměrný nárůst o 11 %.
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Sleva pro členy ČLK
Scholl Profesional – staráme se o nohy profesionálů
Vážení členové České lékařské komory,
v úzké spolupráci s vedením České lékařské komory si Vám dovolujeme představit projekt
„Scholl Profesional – staráme se o nohy profesionálů“, který je postaven na tradici společnosti
Scholl. Obuv pod značkou Scholl se vyrábí a distribuuje již od roku 1906 a v kategorii obuvi pro
lékaře a zdravotnický personál je tato značka vnímaná jako prémiový brand. Pracovní obuv
Scholl charakterizuje samotná konstrukce obuvi s využitím různých technologií stélek
se zdravotním prvkem, které zohledňují potřebu ulevit namáhaným chodidlům.
Náš projekt se zaměřuje na lékaře i ostatní zdravotnický personál, který vystavuje svá
chodidla pravidelné denní zátěži. Ať už je to chůze nebo dlouhé statické stání, Vaše chodidla
jsou vystavena námaze, která může mít při používání nevhodné obuvi negativní vliv na
fyziognomické funkce chodidel. Obuv Scholl je vybavena technologiemi, které zohledňují
správné uložení chodidel ve stélkách jak v podélné, tak i příčné ose a eliminují nepříznivé
důsledky jako je bolest kloubů nebo zad, které zmíněné denní zatížení chodidel přináší.
Projekt „Scholl Profesional – staráme se o nohy profesionálů“ zvyšuje dostupnost pracovní
certiﬁkované obuvi Scholl všem lékařům a zdravotnickému personálu prostřednictvím webu
České lékařské komory. Zde nalezne banner s logem Scholl, pod nímž se nachází speciální
nabídka pracovní obuvi Scholl, vytvořená jen pro členy ČLK. Zde je možnost vybrat si vhodnou
obuv odpovídající potřebám Vaší profese za výrazně snížené ceny, popřípadě vybrat i kvalitní
obuv pro volný čas v ostatních sekcích webové prezentace.
Přihlašovací jméno a heslo jste obdrželi v mailu, který Vám byl zaslán z centra ČLK. Pokud jste
svoji mailovou adresu do registru ČLK neuvedli, nebo nedali souhlas podle GDPR, musíte
se obrátit na kancelář svého OS ČLK, kde po ověření Vaší totožnosti heslo sdělí.
Věříme, že náš projekt bude přínosem pro Vaši každodenní náročnou práci a budete milovat
každý Váš krok.
Váš tým Scholl Profesional
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Odměňování sester: srovnání s průměrnou mzdou v ČR

ná, odpověděl reprezentativní vzorek poskytovatelů lůžkové péče odměňujících platem
(n = 101, 90% pokrytí) a mzdou (n = 147, 73%
pokrytí). Pouze z dat prvního kvartálu nelze
samozřejmě přímočaře usuzovat na vývoj
během celého roku, neboť období leden až

březen není reprezentativní především u nenárokových složek mzdy, dále v čerpání dovolených, náhrad apod. První kvartál roku také
neodráží reprezentativně počty přesčasových
hodin a práce ve volných dnech za celý rok.
Z těchto důvodů byla následujícím postupem

provedena pravděpodobnostní predikce (modelace) výše odměn za celý rok 2019:
1. Za období Q1/2019 byly dosbírány detailní přehledy o složkách platů a mezd; takto bylo možné přesně kvantifikovat tarifní
složku odměny.

Odměňování sester: srovnání s průměrnou mzdou v ČR

* Pravděpodobnostní model výše odměn za celá kalendářní rok, založený na sběru dat za Q1/2019.
Průměrná odměna sester v lůžkové péči roste v nemocnicích všech typů zřizovatelů i v roce 2019.
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2. Výše tarifu byla trendově srovnána s těmito hodnotami z předchozích let.
3. Pro rok 2019 byla následně pravděpodobnostně predikována výše ostatních složek
platu s předpokladem, že vzájemné poměry
a relativní zastoupení těchto složek se mezi
jednotlivými roky významně nemění.
Výsledky této predikce lze stručně shrnout následovně:
n Akutní lůžková péče
n Lékaři. V roce 2019 pravděpodobně poroste
celková odměna (průměr platů a mezd) lékařů průměrně o 8,0 % (platy o 6,8 %, mzdy
o 9,4 %) a pravděpodobně dosáhne hodnoty
přibližně 84 200 Kč (plat: 86 400 Kč, mzda:
80 650 Kč).
n Sestry. V roce 2019 pravděpodobně poroste celková odměna (průměr platů
a mezd) sester průměrně o 11,6 % (platy
o 11,9 %, mzdy o 10,4 %) a pravděpodobně
dosáhne hodnoty přibližně 43 000 Kč
(plat: 46 100 Kč, mzda: 38 700 Kč).
n Ostatní lůžková péče
n Lékaři. V roce 2019 pravděpodobně poroste celková odměna (průměr platů
a mezd) lékařů průměrně o 8,5 % (platy
o 6,7 %, mzdy o 11,9 %) a pravděpodobně
dosáhne hodnoty přibližně 78 000 Kč
(plat: 77 800 Kč, mzda: 78 550 Kč).
n Sestry. V roce 2019 pravděpodobně poroste celková odměna (průměr platů
a mezd) sester průměrně o 10,9 % (platy
o 6,3 %, mzdy o 13,6 %) a pravděpodobně
dosáhne hodnoty přibližně 42 300 Kč
(plat: 43 900 Kč, mzda: 36 600 Kč).

Komentáře k aplikované metodice
šetření a hodnocení dat

Po zveřejnění výše shrnutých dat za segment lůžkové péče zaznamenal ÚZIS ČR řadu
komentářů a kritických poznámek k aplikované metodice a správnosti výpočtů průměrné
hodnoty platů a mezd. Zdůrazňujeme zde,
že metodickou diskusi nad takto závažnými
daty považujeme za zcela legitimní a žádoucí.
Jelikož komentářů k těmto novým datům
bylo více než v předchozích letech, dovolíme si zde krátce shrnout metodické zázemí
prováděných šetření a analýz.
n Program statistických zjišťování obsahuje
seznam statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů. Program statistických zjišťování MZ na rok
2018 byl zveřejněn ve vyhlášce Českého
statistického úřadu č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018.
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Veškeré úkony nad daty se řídí standardy
vyplývajícími z těchto norem a dále metodikami, které ÚZIS ČR publikuje na svých
webových stránkách.
n Zdrojová data jsou přímo hlášením od jednotlivých zpravodajských jednotek, poskytovatelů zdravotních služeb. ÚZIS ČR
do primárních dat nezasahuje, dojde-li
k opravám, pak vždy opakovaným hlášením vyzvaného poskytovatele. Primární
data jsou protokolárně ukládána a lze je tak
i zpětně forenzně prověřit.
n Šetření o průměrném výdělku jsou harmonizována se strukturálním šetřením Evropské unie pod názvem „The Structure of
Earnings Survey“, viz nařízení Komise (ES)
č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů.
n Mezinárodní srovnání vycházejí z publikovaných metodik EUROSTAT a OECD závazných pro země hlásící data o průměrném výdělku a výdělku v jednotlivých segmentech
trhu, viz např. OECD Health Statistics 2018,
Definitions, Sources and Methods, HEALTH

CARE RESOURCES; https://stats.oecd.org/
nebo OECD (2017), Health at a Glance 2017:
OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/ health_glance-2017-en.
Velmi časté jsou dotazy k publikovaným hodnotám aritmetického průměru
platů a mezd, přičemž tento je označován
za zkreslující (nadhodnocující) statistiku. Je pravda, že hodnota aritmetického
průměru musí být vždy prezentována se
zvýšenou opatrností a na základě znalosti
pravděpodobnostního rozdělení výběrového souboru hodnot. Bylo by nepřípustnou
chybou, či dokonce zkreslením dat, pokud
by ÚZIS ČR prezentoval aritmetický průměr výdělku pracovníků a přitom by věděl,
že zdrojový soubor dat má silné asymetrické
rozdělení a průměr není reprezentativním
údajem o středu rozdělení. Zdrojová data
publikovaná ve výše uvedeném shrnutí za
rok 2018 takový problém nemají a průměr
přibližně odpovídá pozici mediánu. Ucele-

Platové ohodnocení: zaměstnaní lékaři

Mexiko
Chile
Izrael
Lucembursko
Španělsko
USA
Austrálie
Nový Zéland
Řecko
Nizozemsko
Německo
Belgie
Česko
Kanada
Estonsko
Japonsko
Polsko
Dánsko
Portugalsko
Itálie
Slovensko
Velká Británie
Norsko
Slovinsko
Irsko
Maďarsko
Island
Francie
Finsko
Lotyšsko

n Česká republika
n sousední státy
n další státy

Graf znázorňuje roční příjem, poměr příjmu a průměrné mzdy. Průměr za
země EU, které poskytly data, je 2,45. V relaci k průměrné mzdě se plat
lékaře v ČR vyrovnal průměru EU. Dostupná mezinárodní data jsou za rok
2016. Hodnota pro ČR za rok 2018 byla 2,41. Predikce pro rok 2019 ukazuje,
že se pozice ČR dále zlepší.
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Tabulka 1. Přehled sumárních statistik rozdělení hodnot celkového výdělku
lékařů a sester v lůžkové péči (spojené platy a mzdy)
Vybrané
statistiky

Lékaři

Sestry

Akutní lůžková
péče

Ostatní lůžková
péče

Akutní lůžková
péče

Ostatní lůžková
péče

56 611

41 734

30 447

26 017

1. kvartil

60 071

60 730

33 550

31 064

medián

73 454

69 776

35 753

36 351

3. kvartil

82 065

85 094

37 717

40 648

9. decil

93 679

106 674

42 766

44 727

průměr

77 944

71 896

38 557

38 162

1. decil

nou sadu robustních statistik shrnuje zde
uvedená tabulka 1.
Z tabulky 1 ovšem vyplývá také další, často komentovaný fakt. Je objektivní realitou,
že asi 50–55 % pracovníků má plat či mzdu
nižší než prezentovaný celkový průměr. Tento
jev je samozřejmě samotnou podstatou statistických zobecňování, za určitou kohortu
subjektů vypovídá celkový průměr či medián
a velký podíl subjektů má logicky hodnoty
nižší a vyšší než tato bodová statistika. Avšak
rozptyl hodnot odměn u různých nemocnic
může mít řadu objektivních důvodů, z nichž
zde zmíníme dva hlavní:
n Výši odměn zdravotnických pracovníků
nemocnic do značné míry určuje struktura poskytované péče, zejména podíl
neelektivních akutních hospitalizačních
případů, podíl intenzivní péče, směnný
provoz, podíl ambulantních služeb apod.
Objem směnného provozu ovlivňuje
velmi významně zejména výši odměn
všeobecných sester. Struktura péče také
určuje podíl různě vzdělaných pracovníků v dané nemocnici, např. koncentrace
vysoce specializované péče si vynucuje
velký podíl lékařů L3 a logicky tak navyšuje celkový průměr platů či mezd za
poskytovatele. Z těchto důvodů nelze
paušálně srovnávat odměny v nemocnicích proti jediné referenční hodnotě.
n Výši odměn zjištěnou výkaznictvím
platů a mezd ovlivňuje objem práce na
dohody. Vysoký podíl práce na dohody dlouhodobě pozorujeme především
u poskytovatelů odměňujících pracovníky mzdou – tento fakt má logicky vliv
na výši průměrné hlášené mzdy.

nV
 alidace

Komentáře k validaci dat

Graf znázorňuje roční příjem, poměr příjmu a průměrné mzdy. Průměr za
země EU, které poskytly data, je 1,07. V relaci k průměrné mzdě se plat sester pracujících v nemocnicích ČR vyrovnal průměru EU. Dostupná mezinárodní data jsou za rok 2016. Hodnota pro ČR za rok 2018 byla 1,21. Predikce
pro rok 2019 ukazuje, že se pozice ČR dále zlepší.

Systém sběru dat má propracovaný víceúrovňový systém validací. Velmi stručně zde
zmíníme hlavní, obligatorní, validační kroky:
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primárních dat při hlášení.
Sběr dat z nemocnic probíhá výhradně elektronicky, v drtivé většině automatickým
generováním datové dávky z personálních
informačních systémů. Po přijetí na straně
ÚZIS ČR je kontrolována vnitřní konzistence dat (struktura platů a mezd musí logicky
a numericky odpovídat), časová konzistence
dat (změny proti hlášení v minulých letech)

a soulad dat o odměnách s daty o úvazcích
pracovníků (odměny musí principiálně odpovídat úvazkovým kapacitám, které jsou
hlášeny nezávisle). Nesrovnalosti jsou řešeny zpětným dotazováním na poskytovatele,
který jediný může odesílání primárních dat
korigovat a měnit.
nA
 nalytická (statistická) validace. Analýza rozdělení hodnot platů a mezd prochází
kontrolou na výskyt odlehlých hodnot (tyto
jsou dále validovány a potvrzovány), kontrolou konzistence s pracovními kapacitami
poskytovatelů a kontrolou sumárních statistik
(shoda průměru s mediánem, interkvartilové
rozpětí apod.).
n Validace proti externím – nezávislým
– zdrojům dat. Zde zmíníme zejména Informační systém o průměrném výdělku
(ISPV), který je založen na čtvrtletním statistickém šetření a jehož gestorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
n ISPV je systém pravidelného monitorování
výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v ČR. ISPV obsahuje údaje z pravi-

Platové ohodnocení: nemocniční sestry
Chile
Lucembursko
Izrael
Německo
Mexiko
Velká Británie
Nizozemsko
Irsko
Nový Zéland
Finsko
Dánsko
Portugalsko
Itálie
Řecko
Slovensko
Česko
Island
Maďarsko

n Česká republika
n sousední státy
n další státy

Španělsko
Estonsko
Švédsko
Francie
Slovinsko
Norsko
Lotyšsko
Polsko
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Závěr a další kroky v zkvalitňování
statistických šetření

Výše uvedená data shrnují hlavní závěry
statistických šetření za segment lůžkové péče.
Velkou výhodou je již dosažená plná elektronizace hlášení, která nabízí další prostor pro
implementaci rutinních a automatizovaných
kontrol. K tomuto bude ÚZIS ČR stále více
nasazovat nově dobudovaný a do ostrého provozu spuštěný Národní registr zdravotnických
pracovníků (NRZP). Díky tomuto systému bude
také postupně redukována administrativní
zátěž poskytovatelů, zejména v ambulantním
sektoru. Již pro sběry v roce 2019 byl pro malé
ambulance a ordinace praktických lékařů zrušen personální výkaz E(M)-04, který bude nahrazen daty NRZP.
Kritická diskuse vedená k publikovaným
datům o odměňování zdravotnických pracovníků potvrzuje strategický význam těchto dat pro
hodnocení ekonomických a personálních charakteristik resortu a pro plánování potřebných
zdrojů. Je nezbytné zajistit, aby získaná data
byla standardizovaně hodnocena, aby publikované statistiky nevyvolávaly neopodstatněné
pochybnosti o původu primárních dat, o metodách zpracování a interpretace. Povinností
statistického ústavu musí být garance vysoké
profesionality a nezávislého zveřejňování získaných výsledků podle obecně dostupných a ověřitelných metodik. Publikovaná data a metodiky
zpracování musí být zdrojem plošné důvěry ve
správnost a reprezentativnost údajů. Správnost
a reprezentativnost údajů ovšem nevylučuje
následnou kritickou diskusi, publikovaná data
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se vždy budou některým odborným skupinám
zamlouvat, jiné je budou interpretovat spíše
kriticky. Různé pohledy na závěry a různé interpretace jsou legitimním právem uživatelů,
konzumentů dat. Avšak všechny skupiny a jejich
odborné či politické zájmy musí spojovat bazální důvěra ve správnost dat a statistik.
Vybudování nového Národního registru
poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS),
Národního registru zdravotnických pracovníků (NRZP) a plná elektronizace personálních hlášení byly nutným předpokladem další
profesionalizace v této oblasti. Tyto kroky již
ÚZIS ČR v letech 2015–2018 naplnil. V dalším
období 2019–2021 jsou v souladu se schválenou
koncepcí rozvoje Národního zdravotnického
informačního systému (NZIS) plánovány kroky,
které jsou zabudovávány do připravovaného zákona o elektronizaci zdravotnictví (jde o hlavu
zákona týkající se NZIS, níže navržené prvky již
prošly vnitro- i meziresortním připomínkovým
řízením bez rozporu):
nP
 ublikace dat z resortních statistických
šetření ve formátu „otevřených dat“
(„open data“) tak, aby každý uživatel mohl
přepočítat statistické sumarizace a případně
je dále využít či rozvíjet (např. v regionálních
souhrnech apod.). Data o odměnách a personáliích budou navržena pro tento formát
zveřejnění, avšak bez identifikace konkrétních
poskytovatelů.
nD
 efinice nové kategorie „Referenčních
resortních statistických statistik“ jako
ukazatelů, které podléhají resortnímu prováděcímu předpisu a musí mít standardizovanou
a plně veřejnou metodiku sběru primárních
dat, statistického zpracování a statistické interpretace. Data o odměňování pracovníků
a o personálních kapacitách mezi takové referenční statistiky zcela jistě patří.

Poděkování

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
poskytovatelům zdravotních služeb, kteří dodali a dodávají svá kvalitní hlášení pro resortní
šetření a kteří spolupracují na validaci těchto
dat. Bez této spolupráce bychom žádná data
o lidských zdrojích v resortu neměli. Velmi
děkujeme svým kolegyním a kolegům, kteří
na sběru dat pracují pod vedením Ing. Pavla
Langhammera a Lenky Leskové. Poděkování
patří rovněž týmu regionálních metodiků ÚZIS.
V neposlední řadě velmi děkujeme vedení České
lékařské komory za prostor, který ve svém časopise věnuje tomuto sdělení, a za možnost takto
prezentovat zjištěná data. Velmi si toho vážíme.
L. Dušek, M. Bartůňková, V. Těšitelová
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Oblastní nemocnice Mladá
Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce:

PRIMÁŘ
ANESTEZIOLOGICKO–
RESUSCITAČNÍHO
ODDĚLENÍ
Požadujeme:
■ VŠ vzdělání lékařského směru
■ specializovanou způsobilost
v oboru anesteziologie
a intenzivní medicína dle
zákona č. 95/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
■ zdravotní způsobilost
a bezúhonnost podle zákona
č. 95/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
■ nejméně 10 let praxe v oboru
■ licenci ČLK pro výkon funkce
vedoucího lékaře a primáře nebo
splnění podmínky pro vydání
licence a podání žádosti na ČLK
■ vysoké řídící a organizační
schopnosti
■ komunikační schopnosti
■ publikační činnost výhodou
Nabízíme:
smluvní mzdové podmínky
■ zázemí stabilního
a perspektivního zaměstnavatele
■ možnost rozvoje a sebevzdělávání
■ další zaměstnanecké beneﬁty
■ nástup po vzájemné dohodě
■

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a přehledem
dosavadní praxe, ověřenými kopiemi dokladů o dosažené kvaliﬁkaci,
vypracovanou koncepci oddělení,
výpisem z trestního rejstříku (ne
starším 3 měsíce) a podepsaným
prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, zašlete nejpozději do 17. 6.
2019 na sekretariát ředitelství Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského
kraje, třída Václava Klementa 147,
293 01 Mladá Boleslav v obálce
označené heslem „Výběrové řízení –
Primář oddělení ARO“.
Další informace poskytne
MUDr. Jitka Kolombová, MBA,
na tel. 326 742 002,
e-mail: jitka.kolombova@onmb.cz.

Inzerce A191002774 ▲

delného statistického šetření, které je pod
názvem Čtvrtletní šetření o průměrném
výdělku zařazeno do programu statistických
zjišťování vyhlášených Českým statistickým
úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok. Výsledky ISPV jsou
v každé sféře publikovány ve vybraných tříděních. Třídění odpovídají socioekonomickým znakům zaměstnanců (jednotlivým
zaměstnáním podle klasifikace CZ-ISCO).
Zdroj: https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx
n Data ISPV publikovaná za rok 2018 potvrzují kvantitativní šetření resortu zdravotnictví a ÚZIS ČR. Jako příklad uvádíme
publikovaná data ISPV za lékaře pracující
v nemocnicích v interních a chirurgických
oborech: průměrný plat byl publikován
v rozsahu 89 946–98 973 Kč (medián
85 529–97 066 Kč); průměrná mzda byla
publikována v rozsahu 76 307–79 936 Kč
(medián 70 095–78 336 Kč).
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Ministr se chválí za růst platů.

Lékaři oponují: Je to hra s čísly a přesčasy
Odměny lékařů a sester podle Ministerstva zdravotnictví utěšeně rostou, významně převýšily
průměrnou mzdu v Česku a vyrovnaly se průměru EU. Tuto zprávu oznámil veřejnosti ministr Vojtěch
na své tiskové konferenci. Lékaři a sestry ale s takovým výkladem nesouhlasí. Zahrnuje totiž
i mnohahodinové přesčasy.
Jak jsou na tom čeští lékaři a sestry?
Skutečně berou tolik, že už dosáhli na evropský průměr, jak tvrdí ministr? Potíž
je právě v užití slova „odměny“ namísto
„platy“. Odměny totiž zahrnují nejen plat,
ale i veškeré další příjmy za služby a přesčasy – navíc často nelegální, protože jich
mají lékaři a sestry tolik, že to porušuje
zákoník práce.

Ministr: Lékaři a sestry už nejsou
popelky, ale nejlépe placené profese

Nejprve výklad Ministerstva zdravotnictví ČR. Podle něj si lékaři i sestry
v nemocnicích od roku 2014 významně polepšili. Průměrná odměna lékaře vzrostla
o 32 procent a odměna zdravotní sestry
dokonce o 41 procent. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)
tvrdí, že letos překročí průměrná odměna lékařů částku 84 000 a odměna sester
43 000 korun. V přepočtu na průměrnou
mzdu se plat lékaře a sestry v ČR v mezinárodním srovnání vyrovnal průměru EU.
„V posledních letech jsme svědky skutečně nebývalého růstu platů ve zdravotnictví. Platy ve zdravotnictví jednoznačně
rostou nejrychleji ze všech segmentů ekonomiky. Lékaři a sestry již nejsou žádné
popelky, ale patří zaslouženě mezi nejlépe
placené profese v ČR,“ uvedl na tiskovce
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Plat
lékařů a sester pracujících v českých nemocnicích se vyrovnal průměru Evropské
unie. V poměru příjmu sester k celkové
průměrné mzdě státu jsme se dostali již na
úroveň Německa,“ dodal ministr Vojtěch.

Lékaři a sestry: Odměny si
vydřeme jen za služby a přesčasy

Jenže poměr příjmu k průměrné mzdě
na úrovni Německa ještě pořád neznamená,
že čeští lékaři a sestry berou německé platy.
„Kdyby čísla odrážela realitu, nemuselo by
být české zdravotnictví závislé na lékařích
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z Ukrajiny a všichni lékaři by neprchali do
zahraničí,“ reagoval na ministra pro ČTK prezident České lékařské komory Milan Kubek.
Podle Kubka jsou navíc průměrné
mzdy uváděné včetně mnohahodinových
nezákonných přesčasů. Stejnou výtku měla
k číslům i Dagmar Žitníková z Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče: „Pokud
se podíváme na ty základy a podíváme se
na ten odpočet za přesčasy, tak budeme na
úplně jiné úrovni.“
A pro televizi Nova to naprosto jasně shrnul chirurg z nemocnice v Karviné
Lumír Tomala. Na uváděnou průměrnou
odměnu českého lékaře 84 000 korun se dostane jen s přesčasy a příplatky: „To pouze
za předpokladu, že sloužím šest, sedm, osm
služeb měsíčně, což znamená, že nejsem
vlastně celou noc doma, jsou to 32hodinové

služby. A za to pak dosáhnu na polovinu
německého platu,“ popsal chirurg z nemocnice v Karviné Lumír Tomala.

Porostou ještě platy, nebo se
za ně opraví nemocnice?

Ministr navíc naznačil, že ačkoli příjmy
lékařů a sester na některých místech porostou, přichází čas investovat také do nemocnic.
„Samozřejmě tam, kde je to potřeba, porostou
odměny i v příštím roce. Nicméně musíme si
uvědomit, že v posledních letech šly do platů
téměř veškeré peníze a již nezbylo na rozvoj
nemocnic. Nyní jsme stabilizovali odměny
zdravotníků a je nutné se soustředit také
na investice do modernizace nemocničních
areálů a jejich medicínský rozvoj,“ prohlásil
ministr Adam Vojtěch.
David Garkisch
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Reakce LOK-SČL na manipulativní
a populistická prohlášení ministra
Vojtěcha
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů se znechucením zaznamenal prohlášení ministra
zdravotnictví Adama Vojtěcha o srovnatelné výši platů lékařů v České republice a v Německu.
Vedení LOK-SČL toto prohlášení resortního ministra považuje za trestuhodnou manipulaci s fakty
a nehorázný populismus.
1. Srovnávat poměr platů lékařů k průměrnému platu u nás a v Německu bez
uvedení počtu přesčasových hodin je podlou manipulací. Pokud by ministr a jeho
úřad chtěli srovnávat srovnatelné, museli
by srovnávat hodinovou mzdu. U českých
lékařů je uvedeného průměru dosaženo
za obrovské množství služeb, které lékaři
v Německu nemají. Lékaři v ČR odpracují až
dvojnásobný počet hodin přesčasové práce
než v Německu a Rakousku.
2. Pokud si ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch není faktů popsaných v bodě 1 vědom, nemá ve své funkci co dělat. Pokud
si jich však vědom je a záměrně se populisticky snaží vyvolat závist u veřejnosti
a postavit pacienty proti svým lékařům,
nemá v čele resortu co dělat o to více. Ne-

rovnoměrné navýšení tabulkových platů na
rok 2019 už způsobilo napětí v kolektivech
zdravotních zaměstnanců (mladí lékaři x
starší lékaři, lékaři versus sestry). Ministr
Vojtěch takto uráží zaměstnance, namísto
aby jim poděkoval za to, že drží jím vedený resort v chodu na úkor svého osobního
volna a zdraví.
3. Personální devastace některých
oddělení a nemocnic se nadále prohlubuje a Ministerstvo zdravotnictví vedené
Adamem Vojtěchem a jeho poradci s tímto
problémem, který ohrožuje pacienty, nic
nedělá. Na rozdíl od faktických řešení přichází pouze s populistickými, urážlivými
a nepravdivými prohlášeními.
Za LOK-SČL
MUDr. Martin Engel V Praze 9. 5. 2019

Pravda o platech lékařů
a sester? Ministerstvo lže

Ministr zdravotnictví se pochlubil, že příjmy lékařů a sester utěšeně vzrůstají a srovnaly se s průměrem
Evropské unie. Ukázalo se ale, že poslanci s těmito čísly tak úplně nesouhlasí. Podle některých je to
lež, podle dalších pokus vyvolat zášť veřejnosti vůči lékařům a sestrám.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zveřejnil zprávu o odměnách českých lékařů a sester.
Vyvolala velké vášně i polemiky, protože víceméně tvrdí, že zdravotníci už dosáhli na české poměry vysokých platů, a to i ve srovnání s Evropou.
Lékaři i sestry protestují, že data vůbec nezohledňují, kolik přesčasů musí v práci strávit,
aby na zmiňované příjmy vůbec dosáhli. I podle
názoru České lékařské komory jde jen o statistické triky.
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Poslanci odmítli optimistický
výklad ministerstva

Ke kritikům se teď přidali i poslanci výboru pro zdravotnictví, který se zprávou ministra zabýval. De facto ji odmítli a Ministerstvu
zdravotnictví uložili, aby analýzu dopracovalo
a odlišilo skutečné platy a mzdy lékařů a sester od přesčasů a dalších příplatků, které
výsledné výroky o odměnách deformují.
Debata na veřejném zasedání výboru

vůbec nebyla klidná. Jejím zajímavým rysem bylo, že proti zprávě ministra ANO vystupovali zejména poslanci ze stejné strany
– obvykle ovšem ti poslanci, kteří jsou v civilním povolání lékaři a lékařkami. Protestovali proti analýze, kterou si ministerstvo
nechalo zpracovat Ústavem zdravotnických
informací a statistiky (ÚZIS), a zejména proti
jejím závěrům.
(gar)

23

TEMPUS

MEDICORUM

„Tolik zla dlouho žádná
zpráva neudělala…“
Debata na veřejném zasedání výboru byla poměrně vášnivá. Lékaři i poslanci upozornili na to, jaký
dopad měla zpráva na veřejnost a na zdravotníky. „Tolik zla už dlouho žádná zpráva ve zdravotnictví
neudělala. K mému zděšení to došlo tak daleko, že ministerstvo chce postavit laickou veřejnost
proti zdravotníkům,“ řekl před poslanci lékař a šéf lékařských odborů (LOK-SČL) Martin Engel.

Výbor pro zdravotnictví nakonec ministerstvu doporučil zprávu dopracovat. Návrh
formuloval poslanec profesor Vlastimil
Válek (TOP 09), který je civilním povoláním také lékař, radiolog. V rozhovoru pro
Naše zdravotnictví výklad ministerstva
označil několikrát za lež…
Ministerstvo ve své zprávě víceméně
tvrdí, že lékaři a sestry v Česku už se
mají celkem dobře, a to i ve srovnání
s Evropou. Zdá se ale, že poslanci s tím
tak úplně nesouhlasí. Proč?
Zveřejněné analýzy mluví o nějakém
průměrném platu, nemluví o mediánu,
nemluví o směrodatné odchylce, a nejde
tedy o podrobnou analýzu platů. Není jasné,
jestli je to v návaznosti na úvazek, na místo
a v jakých kategoriích. Proto jsem navrhl,
aby Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo
pečlivou a podrobnou analýzu platů zdravotníků. Tak, aby to odpovídalo jednotlivým
kategoriím zdravotníků, jejich zaměstnavatelům a aby ta analýza měla atributy podrobné statistiky. Navrhli jsme také, aby
ta analýza byla vztažená k hodinové mzdě.
Podle mého názoru není možné – jak se
to v té analýze teď objevuje – porovnávat
výsledky v OECD.
Co je na tom špatně?
Když se na to podíváte, na prvním mís-
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tě je tam Mexiko a na druhém Chile. To je
dáno tím, že průměrná mzda v Mexiku je
extrémně nízká a i relativně nízká mzda
tamních zdravotníků je mnohem vyšší než
ta mexická průměrná. Chcete tady ale zdravotnictví na úrovni Mexika a Chile? Francie
je naopak na chvostu toho žebříčku.
Pokud by ta data byla skutečně spolehlivá a přesná a zadání té analýzy bylo správné,
pak by se v tuhle chvíli měly domů z Anglie najednou vracet davy českých lékařů
za lepším platem a postavením. Ale ono
to tak stále není, takže ta analýza nebo její
interpretace asi nebude tak úplně pravdivá.
Nevěříte analýzám Ministerstva zdravotnictví?
Mě ta zpráva zmátla. Důvěřuji analytikům a statistikům ÚZIS v čele s profesorem
Duškem. Jako odborníka ho naprosto uznávám, rozumí zpracování dat a málokdo umí
tu medicínskou statistiku a analýzu dělat
lépe než on. Buď byla špatná zdrojová data,
nebo bylo špatné zadání anebo výsledná
interpretace těch dat.
Zjišťoval jsem si průměrnou mzdu
v jednotlivých kategoriích zdravotníků ve
třech různých zdravotnických zařízeních.
Opravdu jsem si to ověřoval osobně. Od ministerstva slyším, že průměrná mzda sestry
v České republice je 50 tisíc, ale já jsem si
na třech místech zjistil, že je to kolem 38 až
40 tisíc. Pak ovšem musí existovat jiné tři
nemocnice, kde je mzda sestry 60 tisíc. Tak
bychom se dostali na průměr prezentovaný
ministerstvem.
Jestli to tak ale opravdu je, pak se mi nezdá příliš šťastná situace, kdy jsou za stejnou
práci, za stejné pacienty se stejným zdravotním pojištěním nakonec rozdíly o velikosti
třetiny platu jen podle toho, kdo provozuje
nemocnici. To mi připadá naprosto šílené,
to snad v žádné jiné profesi není.

Několikrát tu od poslanců a lékařů zaznělo, že už dlouho nenadělala podobná zpráva tolik zla a že tak ministerstvo chce postavit proti sobě veřejnost
a lékaře a sestry. Jaký je váš názor?
To máte pravdu, zaznělo to přesně
takhle. Já se snažím emoce oddělovat od
faktů, překvapilo mě hlavně to, že šlo především o útok poslanců ANO na ministra
za vlastní stranu. Hlavně ti na to nadávali.
Faktem ale je, že ta zpráva říká: Občané, zdravotníci mají dvakrát až třikrát
větší plat než vy a pořád si stěžují! A to
je lež. To není pravda. Ta zpráva jakoby
říká: Zdravotníci, co si stěžujete? Už máte
stejné platy jako v Evropě, dokonce vyšší
než v polovině zemí! A to také není pravda.
To je také lež.
Ta zpráva neříká nic o tom, kolik ten
zdravotník stráví v práci času. A neříká
nic o tom, jestli je to zdravotník s jediným
úvazkem a v jakém funguje provozu. To je
všechno prostě velmi zkreslující interpretace nějakých dat. Je to škoda, je to zbytečné
a hloupé. Zbytečně to podráždilo obrovské
množství lidí, zdravotníky i veřejnost. Lékaři a sestry teď mají zbytečně pocit, že na ně
Ministerstvo zdravotnictví zaútočilo, snaží
se je rozdělit a postavit proti nim pacienty
a občany.
Nic z toho není šťastné, protože víme, že
máme zdravotníků nedostatek. Kdyby tohle
všechno byla pravda a ministerstvo to myslelo vážně, pak odsud zdravotníci nebudou
odcházet, ale budou se sem hrnout. Potom
ale nechápu, proč stejné ministerstvo prosadilo dotaci lékařským fakultám pro vyšší
počet studentů a proč tady v parlamentu
řešíme už rok a půl nedostatek sester. Za
padesát tisíc – nenastoupil byste, kdyby
to byla pravda? Proto těm datům opravdu
moc nevěřím.
David Garkisch
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PLATY A MZDY

Ministerstvo spoluorganizuje porušování
zákona

Cizinec bez aprobační zkoušky nemůže
vykonávat lékařské povolání. Na základě povolení Ministerstva zdravotnictví může pouze vykonávat odbornou praxi, tak jako medik
v 6. ročníku studia, a to pod přímým odborným
vedením kvalifikovaného lékaře, tedy lékaře se
specializovanou způsobilostí a praxí nejméně
ještě tři roky po atestaci. Tento plně kvalifikovaný lékař musí být s cizincem vždy na pracovišti fyzicky přítomen. Na každého cizince musí
být ze zákona jeden plně kvalifikovaný lékař
s praxí, který nemůže být zároveň školitelem
žádného dalšího lékaře bez atestace.
Personálně zdevastované regionální nemocnice, které využívají jako pracovní sílu
cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez ověření odborných znalostí, nesplňují podmínky
pro to, aby v nich mohlo větší množství cizinců
odbornou praxi vykonávat. Pokud by totiž tyto
nemocnice měly dostatek kvalifikovaných
lékařů, pak by žádné cizince nepotřebovaly.
Skutečnost je taková, že nemocnice zákon
porušují, jejich zřizovatelé (kraje…) s tím souhlasí a Ministerstvo zdravotnictví toto svojí
nečinností kryje.
Vzhledem k nejasnostem, které v dané
otázce panují, a s ohledem na její závažnost
pro kvalitu a bezpečnost poskytované lékařské

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru:

lékaře / lékařku

Inzerce ▼

na pracoviště:
n oční oddělení
n oddělení geriatrie a následné péče
n otorinolaryngologické oddělení
n urologické oddělení
n infekční oddělení s JIP
n laboratoře OKB MI a HTO
Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře nebo ukončený
základní kmen, případně lékaře se specializovanou způsobilostí
Nabízíme: náborový příspěvek, možnost profesního růstu, zázemí
akreditované nemocnice se specializovanými centry, práce na plný úvazek.
Zaměstnanecké benefity: závodní stravování, zvýhodněný
telefonní tarif a další.
Písemné žádosti včetně profesního životopisu zasílejte
na adresu:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Pysková Ludmila vedoucí OPM, Vrchlického 59,
586 01 Jihlava nebo na e-mail: pyskoval@nemji.cz
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Česká lékařská komora opakovaně upozorňuje na porušování zákona, které spočívá v tom, že cizinci bez
aprobační zkoušky pracují samostatně bez dozoru.

péče jsem požádal jako prezident ČLK dne 21. 9.
2018 ministra, aby Ministerstvo zdravotnictví
ČR průběžně v intervalu jedenkrát za měsíc
předávalo České lékařské komoře jmenný seznam cizinců, kterým v daném kalendářním
měsíci udělilo povolení k výkonu odborné praxe
podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb. se specifikací,
který konkrétní odstavec tohoto ustanovení byl
u každého z těchto cizinců aplikován.
Komora dále žádá, aby tento seznam obsahoval vždy název poskytovatele zdravotních
služeb se specifikací konkrétního pracoviště
(nemocnice a oddělení), kde je odborná praxe
vykonávána. Seznam by měl též obsahovat
u každého z cizinců vždy jméno lékaře, jenž
u něho vykonává přímé odborné vedení. Aby
ČLK mohla posoudit, zda není porušováno
ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb.,
žádá současně o jmenný seznam školitelů, kteří
se na daném pracovišti (nemocnice a oddělení)
věnují lékařům s odbornou způsobilostí.
Ministerstvo komoře požadované informace nesděluje a z odpovědi ředitele právního
odboru ministerstva vyplývá, že důvodem
je údajná obava ministerstva, že předání
informací České lékařské komoře by bylo
porušením nařízení GDPR.
Vzhledem k tomu, že komora ze zákona

zodpovídá za náležitou odbornou úroveň
výkonu lékařského povolání, považujeme
toto účelové zdůvodnění za trapnou výmluvu.
K plnění svých zákonných povinností potřebuje komora vědět, kde cizinci působí. Proto
jsem se dne 24. 10. 2018 obrátil na Úřad na
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) s žádostí
o stanovisko.
Zdůvodnění, proč Ministerstvo zdravotnictví ČR odmítá součinnost profesní lékařské samosprávě, je podle právní kanceláře
ČLK absurdní. Podle zákona totiž každý lékař, který vykonává na území ČR lékařské
povolání, musí být členem lékařské komory.
ČLK dále ze zákona dbá na to, aby její členové
vykonávali své povolání odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony
a řády komory. ČLK zaručuje odbornost svých
členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu
lékařského povolání.
Ministerstvo v současnosti předává komoře jmenné seznamy cizinců bez specifikace
zdravotnického zařízení, kde by měli působit.
Touto obstrukcí ministerstvo znemožňuje
komoře kontrolovat dodržování platných
právních předpisů. Zdraví a bezpečnost pacientů zkrátka nejsou prioritami ministra
Vojtěcha.
Milan Kubek
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MEDICOR
UM ve spolupráci s Institutem
ZDRAVOBRAZY
Česká
lékařská komora
jazykového vzdělávání
ELEKTRONICKÉ
RECEPTY
Vás zve na jazykové kurzy

Akademie lékařské angličtiny
a němčiny
Jedná se o specializované tříměsíční jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro lékaře,
zaměřené na procvičení komunikačních dovedností z lékařského prostředí a použití
odborné terminologie v praxi. Výuka je speciálně koncipována tak, abyste se seznámili
se slovní zásobou, terminologií a gramatickými strukturami potřebnými pro práci ve
zdravotnictví. V jazykových kurzech pro lékaře vyučují čeští i zahraniční lektoři.

Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.
Po uzavření přihlášek bude zájemcům zaslán odkaz na rozřazovací test. Test je
rozdělen do 5 částí po 24 otázkách. Test je nutné vypracovat najednou, není možné ho
přerušit nebo se vracet k předchozí otázce, neboť by došlo k předčasnému ukončení
testu a výsledek by nebyl odpovídající Vašim znalostem.
Intenzita výuky:

1x za 14 dnů v sobotu 9.00–12.30, 4 vyučovací hodiny

Místo konání:

Praha

Celkový rozsah:

24 hodin (6x 4 hodiny)

Zahájení:

21. 9. 2019

Další termíny:

5. 10.; 19. 10.; 2. 11.;
16. 11.; 30. 11. 2019

Účastnický poplatek:

4000 Kč

(*pokyny pro úhradu účastnického poplatku obdržíte až po zařazení
do skupin na základě vyhodnocení rozřazovacího testu)

Za každou absolvovanou lekci obdrží účastníci 4 kredity.
Po absolvování kurzu účastníci obdrží Diplom absolventa Akademie.
V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku na www.lkcr.cz, sekce vzdělávání –
kurzy ČLK, číslo kurzu:
94/19 Akademie lékařské angličtiny – pro absolventy jarního semestru
95/19 Akademie lékařské němčiny
104/19 Akademie lékařské angličtiny
Podrobné instrukce na www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK
26

TEMPUS MEDICORUM

/ ČERVEN 2019

ZAHRANIČÍ

Turecké represe vůči lékařům pokračují

Inzerce ▲

Turecká represivní mašinerie nadále perzekvuje lékaře, kteří nejsou konformní s autoritářským
režimem prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Na základě nejnovějšího rozsudku z 3. května
letošního roku poslal soud nepravomocně do vězení 11 lékařů. Důvodem je skutečnost, že se loni
vyjádřili proti ofenzivě vedené ze strany Turecka vůči kurdské enklávě na severu Sýrie. Proti
verdiktu se postavila Turecká lékařská asociace (TMA). Situaci komentovali mj. také zástupci
Světové lékařské asociace, kteří ve stejnou dobu upozornili na problémy související s hladovkou
tureckých vězňů.

Soud pro trestní záležitosti v Ankaře poslal podle informací zveřejněných v elektronické verzi listu The Lancet deset lékařů a členů TMA na 20 měsíců za mříže za
podněcování nenávisti a nepřátelství. Jeden
z nich si nadto vyslechl rozsudek na dalších
19 měsíců za šíření teroristické propagandy
na sociálních sítích. Předmětem obžaloby
se stalo stanovisko TMA vydané 24. ledna
loňského roku odsuzující válku jako zdravotnický problém způsobený člověkem. Prezident následně označil organizaci za „tlupu
hloupých otroků“.
Časopis Tempus medicorum situaci
v Turecku dlouhodobě sleduje. Turecké
represe proti členům lékařské obce mají
prapůvod v nevydařeném armádním puči
v červenci 2016, po němž byly uvězněny
tisíce lidí nejen z řad lékařů, ale také z řad
právníků a učitelů. Neuvěřitelných 77 tisíc
lidí čeká za mřížemi na soud, který bude
projednávat žaloby na jejich údajnou spolupráci s pučisty a teroristy.
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Turecká lékařská asociace má 83 tisíc
členů, kteří reprezentují 80 % všech lékařů
v zemi. Pět z jedenácti obviněných lékařů jsou
navíc členové vedení TMA. Všichni odsouzení
se odvolali, pokračuje tedy jejich stíhání na
svobodě, píše The Lancet s odvoláním na francouzskou agenturu AFP. „Soud vynesl verdikt,
ale my jej neakceptujeme,“ uvedl předseda
TMA Sinan Adiyaman a dodal, že bude činit
všechno pro to, aby byly rozsudky zrušeny.
„Budeme bojovat až do konce,“ prohlásil.
Vedoucí poradce americké neziskové organizace Lékaři za lidská práva (Physicians
for Human Rights) Vincent Iacopino označil kroky tureckého soudu za varování pro
všechny, kteří působí v oblasti zdravotnictví.
„TMA pouze poukázala na zdravotní důsledky války. Turecká vláda ale přijala zákony,
které kriminalizují poskytování lékařské
pomoci v případě, že panují nepokoje, což
logicky ohrožuje zdraví lidí,“ uvedl Iacopino
s tím, že základní povinností lékařů je léčit
zraněné a nemocné pacienty nehledě na politickou situaci. „Turecká vláda podkopává
principy svobody slova, ztěžuje poskytování
lékařské péče o protestující, čímž vysílá jasný
vzkaz občanské společnosti,“ podotkl také
Iacopino.
Rozhodnutí tureckého soudu odsoudily
také dvě přední globální zdravotnické organizace – Stálý výbor evropských lékařů (CPME)
a Světová lékařská asociace (WMA). „Kritiku
násilí a podporu tématu lidských práv nelze
klasifikovat jako trestné činy. Velice litujeme
výsledků soudního líčení a podporujeme členy Turecké lékařské asociace v jejich snahách
bojovat za etické standardy naší profese,“ řekl
prezident CPME Frank Ulrich Montgomery.
Světová lékařská asociace reprezentující
více než 10 milionů lékařů se zase v dopise
poslaném tureckému prezidentu Erdoğanovi
vyjádřila k novým informacím o vězeňské
hladovce. Podle dostupných informací totiž vstoupilo do hladovky kolem 3000 vězňů
z 90 zařízení po celé zemi. Vězni tak vyjadřují

nesouhlas s praktikami samovazby, které se
v zařízeních široce praktikují.
„Podle našich informací neumožňuje situace v tureckých vězeních, zvláště pak zhoršující se situace v oblasti zdraví, pravidelné
prohlídky uvězněných, kteří drží hladovku.
Nemusíme zdůrazňovat, že hladovka vede
k závažným zdravotním problémům, kam patří mimo jiné krvácení do gastrointestinálního
traktu, nemluvě o závažném zhoršení psychického stavu,“ stojí v oficiálním stanovisku
WMA. Uvádí se v něm dále, že WMA chce mít
jistotu, že věznice zajistí hladovkářům volný
přístup k pitné vodě, cukru, soli, vitaminům
a dalším doplňkům.
Silné mezinárodní pozornosti se dostalo
také místním volbám v největším tureckém
městě Istanbul. Stalo se tak poté, co turecká
ústřední volební komise (YSK) rozhodla, že
se v metropoli uskuteční nové místní volby.
Volby jako takové těsně prohrála nábožensky
konzervativní vládní Strana spravedlnosti
a rozvoje (AKP) prezidenta Erdoğana, která
se proti výsledku následně odvolala. Jak dále
uvedla zpravodajská agentura ČTK, turecká prokuratura vyšetřovala třicet případů
údajných pochybení při místních volbách.
„Turecko je na cestě k diktatuře,“ prohlásil
v souvislosti s vyhlášením nových voleb na
23. června toho času předseda Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu v Evropském parlamentu Guy Verhofstadt.
Turecká lékařská asociace podle informací The Lancet kritizuje prezidenta Erdoğana
také ve spojitosti s otevřením jedné z největších nemocnic světa v Ankaře v březnu
letošního roku. Vybudovat zařízení stojící
na rozloze v přepočtu kolem 100 fotbalových
hřišť a mající kapacitu 3810 lůžek vyšlo na
zhruba jednu miliardu eur. Kritikové poukazují na možné logistické problémy, které
může rozlehlost celého areálu přinést, doplnil
The Lancet.
Mgr. Lukáš Pfauser,
poradce ČLK pro otázky EU
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MLADÍ LÉKAŘI

Agrese stoupá v celé Evropě
Druhý květnový víkend jsme se zúčastnili zasedání Evropských mladých lékařů (EJD) ve skotském
Edinburghu. Ten nás sice přivítal sluníčkem, ale hned druhý den jsme mohli poznat pravé skotské
počasí. To však nevadilo, protože program jednání byl opět nabitý
Asi nejzásadnějším tématem tohoto zasedání bylo násilí na zdravotnících. Tato problematika je samozřejmě široká, násilí může
mít mnoho podob, od verbálního po fyzické
či třeba sexuální obtěžování. Může se také
odehrávat mezi zdravotníky navzájem či mezi
zdravotníky a pacientskou veřejností. My
jsme se právě zabývali druhou z možností. Bohužel trend agrese namířené proti lékařům,
ale i sestřičkám, které zpravidla bývají osobou
prvního kontaktu s pacientem, stoupá všude
v Evropě. Agresorem často nebývá jen vlastní pacient, ale i příbuzní, partneři či rodiče
dítěte. Verbální násilí nebo vyhrožování pak
čím dál častěji přerůstá v násilí fyzické. Samostatnou kapitolou je pak obtěžující chování,
které se typicky týká lékařek a především
sester. Navzdory tomu, že se jedná o závažný
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problém, není mu mnohdy věnována přílišná
pozornost.
Nejlépe má danou problematiku zpracovanou asi Německo. Ze statistiky, kterou
nám prezentovali, vyplývá, že v této zemi
dojde k více než 280 fyzickým útokům na
zdravotníky za jeden pouhý den. S ochranou zdravotníků je to pak problematické
a v mnoha zemích nedořešené. Konkrétně
opět v Německu jsou pod zvýšenou legislativní ochranou jen zdravotníci v terénu,
tedy například posádky sanitek. Nejlépe
toto mají vyřešeno asi v Chorvatsku, kdy
loni schválili zákon, který přisuzuje zdravotníkům statut veřejného činitele. Jsou
na tom tak stejně jako například policisté,
a útok na ně může být potrestán až pěti lety
nepodmíněně. Doufejme, že se ostatní země

nechají inspirovat a zavedou podobná opatření. Nedílnou součástí řešení problematiky
násilí je pak samozřejmě výcvik ve zvládání
konfliktních situací a jejich prevence.
Samozřejmě nemohlo být opět opomenuto téma brexit. Vzhledem k jeho odkladu
a také k tomu, že stále neexistuje žádná
dohoda o odchodu, otázky ohledně uznávání
zdravotnické praxe či vzdělání a mnoho jiných zůstávají nevyřešené a bohužel vzhledem k prodlouženému termínu se s nimi
ještě nějaký čas budeme potýkat.
Mezi členské státy EJD jsme pak po krátké odmlce opět uvítali Dánsko.
Na podzim se organizace zasedání zhostí
Berlín a my vám opět rádi přineseme krátkou
reportáž.
Sekce mladých lékařů ČLK
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ČINNOST ČLK

Problematika disciplinární
činnosti v ČLK

Devátý mezikrajský seminář okresních disciplinárních orgánů a Čestné rady ČLK s názvem
Problematika disciplinární činnosti v ČLK se konal 10. května 2019 v hotelu U Zlatého kohouta
v Kroměříži v rámci pravidelného zasedání ČR ČLK a byl zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání
lékařů. Semináře se zúčastnilo 12 členů disciplinárních orgánů ze sedmi okresních sdružení ČLK
(Olomouc, Přerov, Kroměříž, Karviná, Bruntál, Břeclav, Zlín).
V prvním sdělení se Mgr. Bc.
Miloš Máca z právní kanceláře
ČLK věnoval „Zásadám disciplinární činnosti v České lékařské
komoře“ obsaženým v Disciplinárním řádu ČLK. Účastníci
měli již předem k dispozici prezentaci v tištěné formě, a mohli
si tak okamžitě vkládat své poznámky do textu a připravit si
otázky do diskuse.
Sdělení JUDr. Heleny Krejčíkové bylo zaměřeno na rozbor nejčastějších obtíží a z nich
vyplývajících chyb v praktické
disciplinární činnosti a bylo
doplněno již tradičním, interaktivním kazuistickým kvízem.
V diskusi byla zmíněna problematika rozsahu podávání
informací o výsledku řízení stěžovateli a tzv. osobám blízkým.
Dalším diskutovaným okruhem
bylo zadávání konkrétních otázek
v žádostech o odborné posudky
a jak postupovat, jestliže posudek není jednoznačný, obsahuje

vnitřní rozpor nebo je spíše obhajobou než odborným, objektivním posouzením. Právě zde platí
ono osvědčené: „ Zkoumej, co se
říká, nikoliv, kdo to říká.“
Znovu bylo konstatováno, že
disciplinární činnost v České lékařské komoře má svůj význam
a slouží k tomu, aby se naše

svobodné lékařské povolání
vykonávalo na odborné úrovni
odpovídající stále se rozvíjejícímu medicínskému poznání
a vykonávalo se mravně, bez
ohledu na negativní společenské tlaky. Není pochyb o tom,
že lékařské povolání vždy bylo
a je ve společnosti vysoce hod-

noceno a sama společnost chce,
aby tomu tak bylo.
Tato odborná setkání také
přispívají k vzájemnému těsnějšímu kontaktu mezi samotnými
okresními disciplinárními orgány a Čestnou radou ČLK.
Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.,
předseda Čestné rady ČLK

REVIZNÍ LÉKAŘ / LÉKAŘKA

pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu
České republiky
Hledáme kolegy / kolegyně na externí spolupráci – korespondenční
forma (např. 10 hod. týdně) nebo do týmu revizních lékařů do stálého
pracovního poměru (možnost i zkráceného úvazku). Při zkráceném
kontraktu můžete vykonávat i svou lékařskou praxi.
Nabízíme pracovní místa ve všech regionech České republiky.

Inzerce ▼

Získáte skvělé zaškolení a podporu sítě revizních lékařů a dalších
specialistů a asistentů.
Více informací na www.zdravakariera.cz
a na e-mailu: ladislava.sebestova@vzp.cz.
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Setkání administrativních zaměstnanců ČLK
Přítomné přivítali vedoucí olomoucké
a pražské kanceláře. Poté si vzala úvodní
slovo JUDr. Marie Kubíčková, která účastníkům sdělila organizační informace stran
nadcházejícího sjezdu delegátů, který se
bude konat ve dnech 23.–24. 11. 2019 v Brně.
Následovaly informace z oblasti vzdělávání
a e-learningu, které za oddělení vzdělávání
přednesla Kim Hothanhová.
Bc. Jan Soukup, který zastupuje pojišťovnu Kooperativa, jež je partnerem ČLK,
informoval přítomné o možnostech profesního pojištění a dalších doplňkových
pojištěních, aby pracovnice jednotlivých
sekretariátů OS ČLK mohly tyto informace
poskytnout svým členům.
JUDr. Marie Kubíčková seznámila
účastníky s aktuální situací kolem Domu
lékařů. Poté přednesl zprávu o činnosti Čestné rady ČLK prof. MUDr. Richard
Škába, CSc.
Mgr. Bc. Miloš Máca seznámil přítomné
s novinkami z oblasti právní problematiky
a zodpověděl dotazy účastníků.
Dále následovala tradiční témata k evidenci stížností, o nichž informovala Pavla
Bublová, problematiku profesní bezúhonnosti přednesla Hana Kuchyňová, s informacemi z personální oblasti vystoupila Olga
Procházková, ekonomické informace sdělila
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Věra Špundová a problematiku registru
ČLK přednesla Petra Studená.
Setkání se rovněž zúčastnil prezident
ČLK MUDr. Milan Kubek, který promluvil
k administrativním pracovníkům a zaměstnancům centrálních kanceláří a zodpověděl
jejich dotazy. Jednání zakončil viceprezi-

dent ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.,
který přítomné informoval o licenčním
řízení.
Následovalo společenské setkání, jež proběhlo v jednacích prostorách klubu a díky příznivému počasí i na terase pražské kanceláře.
Mgr. Daniel Valášek, ředitel kanceláře ČLK Olomouc
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Inzerce ▼

Tradiční setkání zaměstnanců České lékařské komory se uskutečnilo 21. května 2019 v Praze.
Letos byla hostitelem pražská kancelář ČLK.

UNIVERZITA
MEDICÍNSKÉHO PRÁVA ČLK
VIII. ROČNÍK 2019–2020

Právní kancelář České lékařské komory nabízí účast na Univerzitě medicínského
práva České lékařské komory, jejíž osmý ročník se uskuteční v Praze od
září 2019 do června 2020. Semináře se budou konat zpravidla ve čtvrtek
od 15 do 18 hodin.
Absolvování Univerzity medicínského práva ČLK doporučujeme všem lékařům, zdravotníkům a manažerům ve zdravotnictví, kteří mají zájem o právní problematiku v medicíně především z praktického hlediska. Jde o projekt důležitých, prakticky zaměřených právních informací. Komunikace
lektorského týmu s posluchači bude probíhat jak e-mailem, tak osobně. 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. Posluchači mohou před konáním příslušné lekce navrhnout rozšíření zadání o další modelové situace z praxe nebo poslat dotazy
k danému tématu. Současně bude vždy probráno vše, co je z právního hlediska ve zdravotnictví
za uplynulý měsíc aktuální. Posluchači vždy obdrží prezentaci z příslušné lekce.

Účastnický poplatek:

7000 Kč pro člena ČLK, 15 000 Kč pro ostatní účastníky
Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol: 9319
Za každou lekci jsou přiděleny tři kredity. Po skončení obdrží posluchač osvědčení s přidělenými kredity
o absolvování Univerzity medicínského práva České lékařské komory.

Přihlášky:

Přihlášky na www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK, číslo 93/19 (kurzy jsou řazeny chronologicky podle data konání).

Přednášejí právníci České lékařské komory:

JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, Mgr. Bc. Miloš Máca, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská,
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, Mgr. Daniel Valášek

Témata Univerzity medicínského práva ve školním roce 2019–2020:

1. Hlavní právní problémy ve zdravotnictví, systém a přehled právních předpisů medicínského práva a souvisejících
zákonů (z oboru trestního práva, občanského práva, správního práva a medicínského práva). Který zákon, vyhláška
nebo jiný předpis obsahuje odpověď na daný problém.
2. Právní odpovědnost v medicíně – trestní, občansko-právní, správní, disciplinární a smluvní. Podmínky pro vznik
právní odpovědnosti lékařů, nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotních služeb. Právní odpovědnost právnických
osob – nemocnic apod.
3. Náležitá odborná úroveň zdravotních služeb – lege artis.
Zákonná definice, její výklad, posuzování v praxi, znalecké
posudky, kazuistiky.
4. Právní aspekty řízení nemocnice a soukromé lékařské
praxe. Odpovědnost při řízení a v rámci zdravotnického
týmu. Personální zajištění zdravotních služeb a problematika odborného dohledu, odborného dozoru a přímého
vedení.
5. Vztah lékař–pacient (zákonný zástupce), komunikace, informovaný souhlas, revers, poskytování zdravotních služeb
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bez souhlasu, detence, omezovací prostředky, hlášení soudu,
zadržení nepříznivých informací, dříve vyslovená přání.
6. Ochrana osobních údajů, povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, oznamovací povinnost, vedení zdravotnické dokumentace a její archivace, implementace GDPR ve zdravotnictví a v soukromé lékařské praxi.
7. Problematika specifických zdravotních služeb –
transplantace, interrupce, zásahy do reprodukce, sterilizace, kastrace, stereotaktické operace, lékařský experiment,
posudková činnost, pracovnělékařská péče a specifické
zdravotní služby.
8. Zdravotnická záchranná služba, intenzivní a resuscitační
péče, její meze, paliativní péče, určování smrti, pitvy.
9. Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven.
10. Prevence právních problémů a postup při jejich řešení.
Doporučený postup při trestním oznámení, trestním stíhání,
žalobě o náhradu škody nebo nemajetkové újmy, ohrožování
a vyhrožování. Problematika nutné obrany a krajní nouze.
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Univerzita medicínského práva ČLK:
sedmý ročník končí, osmý začíná
V červnu 2019 končí již sedmý ročník Univerzity medicínského práva České lékařské komory. První dva
ročníky jsme uspořádali v prostorách České lékařské komory v Praze 5, kde nebylo třeba platit pronájem
zasedací místnosti. Třetí rok již zájem lékařů převýšil kapacitní možnosti zasedací místnosti ČLK, a proto
další ročníky proběhly v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce. Zájem posluchačů zpravidla převýšil
možnosti kapacity tohoto centra.

Na závěr vždy požádáme posluchače
o zhodnocení, případně podněty k dalším
ročníkům. Hodnocení je zpravidla pro nás
velmi potěšitelné a příznivé. Někdy lékaři
z nemocnic poukazují na nadbytečnost lekce
o právních vztazích zdravotních pojišťoven
a poskytovatelů zdravotních služeb, protože toto téma se jich týká jen málo, naopak
soukromí lékaři by uvítali více času věnovat
právě této problematice a vynechat některá
témata týkající se spíše práce v nemocnici.
Objevil se i názor, že by mohla být samostatná výuka pro soukromé lékaře a samostatná
pro lékaře zaměstnance. Nedomníváme se,
že by to bylo správné. Pokud si lékař přeje
získat alespoň základní poznatky z okruhu
medicínského práva, pak je nelze omezit
pouze na problematiku, která ho výslovně
zajímá a přímo se vztahuje k výkonu jeho
konkrétní činnosti. Takže do problematiky medicínského práva patří někdy i trochu vzdálenější témata, jako je například
problematika specifických zdravotních
služeb, transplantací, interrupcí, resuscitací, urgentní medicíny, pitev, pracovnělé-
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kařské péče, posudkové činnosti apod. Ač
jde o témata, která nejsou mnohdy spjata
s konkrétní činností posluchače, patří k všeobecnému přehledu lékaře v oblasti práva
ve zdravotnictví.
Na druhé straně jsme se setkali s podnětem, že by bylo vhodné vydat na toto téma
publikaci, případně i audio- a videonahrávky
jednotlivých lekcí. Podnět vzešel jak ze strany
absolventů Univerzity medicínského práva,
tak ze strany těch, kteří by měli o informace
zájem, ale nemají možnost dojíždět jedenkrát
měsíčně, zpravidla poslední čtvrtek v měsíci odpoledne, do Prahy na jednotlivé lekce.
Publikace Univerzita medicínského práva
byla vydána v nakladatelství Grada v roce
2013 a snad by ji ještě bylo možno objednat
na adrese obchod@grada.cz.
V sedmém ročníku Univerzity medicínského práva jsme se alespoň některá témata
jak zvukově, tak vizuálně pokusili ve spolupráci s externí firmou natočit a rádi bychom
z nich vytvořili audio-video nahrávky, které
by za výrazně zlevněnou cenu byly k dispozici zájemcům z řad členů České lékařské
komory a za tržní cenu případně dalším
zájemcům, kteří nejsou členy komory. Nebylo natáčeno všech deset témat, ale jen ta,
u kterých předpokládáme největší zájem,
a poté, co budou nahrávky upraveny, budou
nabídnuty lékařům a dalším zájemcům.
Jak publikace, tak nahrávky však těžko
nahradí osobní účast na jednotlivých lekcích, zejména jejich závěrečnou část, kdy
jsou zadány modelové situace, které v praxi
mohou nastat a mají své právní souvislosti
a právní řešení (někdy ne zcela jednoznačné
a někdy značně diskutabilní), a na toto téma
je vedena diskuse. Posluchači se snaží najít
řešení, jak by se v jednotlivých situacích
zachovali, a další se k tomu vyjadřují, případně pak nad celým tématem probíhá široká
diskuse. Právě tato závěrečná část navazující
na výklad dvou lektorů – právníků České
lékařské komory, kteří se zabývají předmět-

nou problematikou, bývá na jednotlivých
lekcích jak pro posluchače, tak pro lektory
nejzajímavější.
Jednotlivé lekce probíhají tak, že úvodem přednášející zmíní vše podstatné
a zajímavé, co se událo ve světě medicínského práva, a které nové právní předpisy
vztahující se ke zdravotnictví byly přijaty
v uplynulém měsíci, včetně nových zákonů,
vyhlášek a dalších právních předpisů. Je
podána informace také o jednáních vedení
komory s ministrem, jeho náměstky a dalšími činiteli a v neposlední řadě i zajímavé
nálezy Ústavního soudu a judikáty Nejvyššího soudu ČR, které se vztahují k medicínskému právu a k práci lékařů. Samotnou
lekci pak přednáší dva právníci České lékařské komory, zpravidla ti, kteří se předmětnou problematikou hlouběji zabývají
a specializují se na ni. Jde jak o advokáty,
členy právního týmu komory, kteří mají
zkušenosti z jednotlivých procesů, ať již
trestních, nebo civilních, a v tomto směru
mohou podat praktické poznatky a rady,
tak i o právníky zaměstnance komory, kteří
každodenně řeší dotazy a problémy, s nimiž
se na ně lékaři obrací. Někteří absolventi
Univerzity medicínského práva se dokonce
rozhodli absolvovat ji znovu.
Osmý ročník Univerzity medicínského
práva zahájíme v září 2019 a končit bude
v červnu 2020. Jednotlivé lekce budou
probíhat zpravidla poslední nebo předposlední čtvrtek v příslušném měsíci v době
od 15 do 18 hodin. Za každou lekci získává
posluchač tři kredity v rámci celoživotního
vzdělávání ČLK, a pokud absolvuje alespoň
70 % lekcí, obdrží Certifikát o absolvování
Univerzity medicínského práva České lékařské komory.
Do budoucna se těšíme, že tyto akce uskutečníme ve svém vlastním prostředí v rámci
Domu lékařů v Praze.
JUDr. Jan Mach, advokát
ředitel právní kanceláře ČLK
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PRÁVNÍ PORADNA

Pacient svévolně opustil nemocnici –
co dělat?
Podle mého názoru teprve od 1. dubna 2012 existuje poprvé v historii v České republice zákonná úprava,
jak si má počínat lékař nebo jiný zdravotnický pracovník v případě, kdy pacient nečekaně a bez podepsání
informovaného nesouhlasu s hospitalizací svévolně opustí lůžkové zdravotnické zařízení. Mezi lékaři
i právníky do té doby panovaly spory, zda je třeba takový případ někomu hlásit či nikoli, zda v případě
nahlášení případu například policii by mohlo jít o porušení povinné mlčenlivosti zdravotníků, a na druhé
straně v případě, že by pacient svévolně opustil nemocnici a někde zemřel, aniž lékař jeho útěk z nemocnice
nahlásil, by mohla být aktuální odpovědnost zdravotníků za jeho úmrtí.
Diskuse před přijetím
ustanovení zákona

Předmětné ustanovení, jak si
počínat v tomto případě, nevzniklo
náhodou a bylo výsledkem poměrně vzrušené diskuse v kolegiu pro
medicínské právo bývalého ministra doc. MUDr. Hegera. Pracovníci
legislativy Ministerstva zdravotnictví ČR poukazovali na to, že nelze
zákonem řešit jednotlivé možné
situace, ale zákon má dávat pouze obecná vodítka, jak si počínat,
nikoli konkrétní vodítko, jak si počínat v té které konkrétní situaci.
Dokonce zaznělo: „Pokud by zákon
vše výslovně řešil, co bychom pak dělali my právníci?“ Po určité diskusi
rozhodl tehdejší ministr zdravotnictví, že je třeba do zákona začlenit
ustanovení, jak má lékař nebo jiný
zdravotník v těchto případech postupovat, a zákonodárce navržené
ustanovení schválil.

Oznámení blízkým a hlášení
policii, je-li ohroženo
zdraví nebo život

Podle § 45 odstavce 4 zákona
o zdravotních službách v platném
znění je poskytovatel povinen informovat osobu určenou pacientem podle § 33 odstavce 1 tohoto
zákona, a není-li takové osoby nebo
není-li dosažitelná, manžela nebo
registrovaného partnera, není-li
takové osoby nebo není dosažitelná, rodiče, a není-li takové osoby
nebo není dosažitelná, jinou svéprávnou osobu blízkou, je-li mu
známá, že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové
péče, a současně též Policii ČR,
TEMPUS MEDICORUM

a to v případech, kdy přerušením
poskytování zdravotních služeb je
vážně ohroženo zdraví nebo život
pacienta nebo třetích osob.
Především je třeba zdůraznit,
že předmětné ustanovení se týká
pouze lůžkové péče, nikoli péče
ambulantní.
Povinnost oznámit svévolné
opuštění zdravotnického zařízení
lůžkové péče pacientem existuje
pouze tehdy, pokud by přerušením
poskytování zdravotních služeb
bylo vážně ohroženo zdraví nebo
dokonce život tohoto pacienta
nebo třetích osob. Pokud by tedy
šlo o běžné banální zákroky a přerušením poskytování zdravotních
služeb by nebyl ohrožen život ani
vážně ohroženo zdraví pacienta
nebo jiných osob, takový případ
by oznámení nepodléhal a bylo by
třeba pouze zaznamenat do zdravotnické dokumentace, kdy bylo
zjištěno svévolné opuštění zdravotnického zařízení pacientem.

Odchod na základě platného
reversu se nehlásí, jde
o právo pacienta

Povinnost hlásit daný případ
by rovněž nebyla dána za situace,
kdyby svéprávný pacient způsobilý k platnému projevu vůle, tedy
k platnému právnímu jednání,
oznámil, že se rozhodl ukončit
hospitalizaci, a po náležitém poučení by podepsal informovaný
nesouhlas – revers. Pokud by zde
nebyly důvody k detenci (například přenosná choroba, u které je
stanoveno povinné léčení), bylo by
nutno takové platné rozhodnutí
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svéprávného pacienta respektovat
a po sepsání příslušného dokumentu – reversu – pacienta ze zdravotnického zařízení propustit. Takový
případ by samozřejmě oznámení
blízké osobě ani policii nepodléhal.

Jak v praxi postupovat

Pokud však pacient nepodepíše informovaný nesouhlas – revers, svévolně opustí
lůžkové zdravotnické zařízení
a lékař usoudí, že přerušením
poskytování zdravotních služeb by mohl být ohrožen jeho
život nebo zdraví anebo život či
zdraví třetích osob, postupuje
v souladu s ustanovením § 45
odstavce 4 zákona o zdravotních
službách. Především ze zdravotnické dokumentace ověří, zda existuje osoba, kterou sám pacient určil
k poskytování informací. Pokud by
taková osoba existovala a bylo na ni
například spojení na mobilní telefon nebo jiné vhodné spojení, měl
by tuto osobu informovat o tom, že
pacient svévolně opustil lůžkové
zdravotnické zařízení a jeho zdraví
nebo život jsou tím ohroženy. Poměrně kontroverzní je otázka informování dalších osob, zejména za
situace, pokud by ve zdravotnické
dokumentaci bylo zaznamenáno,
že pacient zakazuje poskytovat informace o svém zdravotním stavu
jiným osobám. Zákon předpokládá,
že by mělo být svévolné opuštění
lůžkového zařízení oznámeno především manželovi nebo registrovanému partnerovi, pokud by nebyli
k dispozici, pak rodičům anebo jiné
svéprávné osobě blízké (dětem,

sourozencům apod.). Je otázkou,
jak by se vypořádal Ústavní soud
s tím, že pacient si v rámci ochrany
svých osobních údajů nepřál kohokoli informovat třeba ani o skutečnosti, že je hospitalizován, a lékař
by měl povinnost informovat jeho
blízké osoby o tom, že svévolně
opustil zdravotnické zařízení. Nicméně za situace, kdy zákon stanoví,
že je třeba informovat tyto osoby,
nemůže lékař pochybit, pokud
bude jednat v souladu s platným
zákonem a tyto osoby informovat
bude, není-li k dispozici předchozí
stanovisko pacienta, komu informace poskytovat a komu nikoli.
Častější v praxi ovšem bývá situace, kdy pacient, kterého přivezla
zdravotnická záchranná služba, je
pod vlivem alkoholu a třeba i po
úrazu hlavy a určitém otřesu. Je
sice schopen pohybu a řeči, ale nedá
se předpokládat, že jeho jednání je
platným projevem vůle. Záchranka
odjede a pacient náhle zmizí, aniž
máme jakékoli bližší informace
o jeho blízkých anebo jeho přání
někoho informovat. Stejně tak se
může stát, že v průběhu hospitalizace některý pacient bez toho,
že by komukoliv cokoliv sdělil,
náhle zmizí z oddělení a posléze
se zjišťuje, že opustil zdravotnické
zařízení, aniž o tom zdravotníky
informoval. V těchto případech
je nutno posoudit, zda skutečně
je ohrožen jeho život nebo ohroženo jeho zdraví (většinou tomu
tak asi bude), a pokud se dospěje
k závěru, že ohrožení je dáno, je
třeba informovat nejlépe linkou
158 Policii ČR. Policista, se kterým
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bude lékař nebo jiný zdravotník hovořit, by měl sdělit buď své jméno,
nebo alespoň své služební číslo, a to
by mělo být zaznamenáno do zdravotnické dokumentace s poznámkou, kdy bylo svévolné opuštění
nemocnice pacientem Policii ČR
nahlášeno a komu. Setkáváme se
s případy, kdy se policisté dotazují,
jak mají oni sami v této situaci jednat. Zákon o zdravotních službách
však již nestanoví, jaká má být další
činnost policejního orgánu po obdržení příslušného hlášení, a není
tedy věcí zdravotníka, aby instruoval policisty, jak si mají po obdržení hlášení počínat. Pro nás je spíše
zajímavé, jak si počínat za situace,
kdy pacienta dopraví policisté zpět
do lůžkového zdravotnického zařízení, kdyby jej vypátrali a zadrželi.
Pokud by šlo o svéprávného pacienta, který by byl ve zdravotním stavu,
jenž umožňuje platné rozhodování
a svobodný projev vůle, pak je třeba, aby, pokud pacient bude trvat na
svém propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení, byl informo-
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ván o možných důsledcích tohoto
rozhodnutí pro svůj zdravotní stav,
a setrvá-li na svém stanovisku, aby
s ním byl podepsán informovaný
nesouhlas – revers (vzorová struktura – viz webové stránky České
lékařské komory www.lkcr.cz).
Naproti tomu, pokud by pacient souhlasil s další hospitalizací, měl by podepsat souhlas. Kdyby sice nesouhlasil, ale nebyl by
způsobilý k platnému rozhodnutí
s ohledem na svůj zdravotní stav
(vliv návykových látek, zmatenost
apod.), bylo by třeba rozhodnout
o hospitalizaci bez souhlasu pacienta a tuto skutečnost do 24 hodin
hlásit soudu.

Policie nemůže odjet,
pokud by pacient
zdravotníky ohrožoval

Zde je třeba ještě poznamenat,
že podle zákona o Policii ČR je policie povinna předcházet trestným
činům či přestupkům, a pokud by
byla obava z nějakého násilného
jednání či násilného incidentu

poté, co by pacient byl přivezen
zpět do lůžkového zdravotnického
zařízení, je třeba si vyžádat přítomnost policistů až do okamžiku, než
bude případně podepsán příslušný
dokument – revers nebo než bude
pacient zklidněn a nadále hospitalizován. Pokud by mezitím pacient
ohrožoval životy nebo zdraví zdravotníků, je přítomnost Policie ČR
zcela namístě a není možné, aby
policisté pouze pacienta předali
zdravotníkovi a ihned lůžkové
zdravotnické zařízení opustili,
kdyby se pacient choval agresivně a byla by obava, že dojde
k nějakému napadení či násilnému incidentu. Pokud by se příslušný zdravotník nedohodl přímo
s přítomnými policisty, je třeba, aby
cestou linky 158 kontaktoval příslušného vedoucího stálé služby
nebo operačního důstojníka Policie
ČR a požádal, aby vydal přítomné
hlídce policistů příslušné pokyny
k preventivnímu zásahu tak, aby
případně zabránili trestnému činu
nebo přestupku ze strany pacienta,

pokud by se jevil jako agresivní.
Domnívám se, že je velmi
správné, že se podařilo do zákona začlenit ustanovení, jak
má lékař v této situaci postupovat, byť by jistě bylo možno
uvažovat o jeho legislativním
vylepšení. Nejistota lékaře, jak
se má zachovat v obdobných
vyhrocených situacích, kdy na
straně jedné stojí povinná mlčenlivost a ochrana osobních
údajů a na straně druhé ochrana
života a zdraví, vyžaduje raději
výslovnou, konkrétní a jasnou
právní úpravu než eventuální
výklady právníků na základě
obecných ustanovení zákona,
kdy právní názory, jak víme
z mnohých případů, mohou být
rozdílné. Právní jistota lékařů
a zdravotníků při poskytování
zdravotní péče je zásadní a zákony by k ní měly v maximální
možné míře přispívat.
JUDr. Jan Mach, advokát,
ředitel právní kanceláře ČLK

TEMPUS MEDICORUM
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PRÁVNÍ PORADNA

Vy se ptáte, právník odpovídá

Obrátila se na mě jako na
ošetřujícího lékaře zletilá
sestra nezletilé dívky, která
má obavu o zdravotní stav své
sestry. Zmíněná nezletilá dívka by potenciálně souhlasila
s vyšetřením, budu co nevidět
domlouvat další postup. Mohu
nezletilou dívku ve věku okolo
16 let vyšetřit bez přítomnosti,
tedy i předem daného souhlasu rodičů? Setkávám se totiž
stále s názory, že nezletilé pacienty do 15. roku věku nelze
bez přítomnosti zákonného
zástupce vyšetřit, u pacientů
ve věku od 15 do 18 let toto teoreticky lze, ale musí přinést
souhlas podepsaný zákonným
zástupcem, že mohou být ošetřováni bez přítomnosti rodičů.
Vámi popsaný systém některých poskytovatelů je ještě
pozůstatek původní úpravy v zákoně o zdravotních službách, kde
byly zásady popsány přesně takto.
Nicméně § 35 tohoto zákona byl
už před několika lety novelizován do současné podoby, která de
TEMPUS MEDICORUM

informována, že v první fázi
přezkoumávám mnou vydaný
posudek já sama. Poradíte mi,
prosím, jaký je další postup?
Platí skutečně, že pacient
může podat proti posudku návrh na přezkoumání. Tento návrh
adresuje pacient vám, jakožto poskytovateli, který posudek vydal.
O možnosti podat takový návrh
musí být pacient v závěru textu
posudku poučen.
Následný postup je ten, že
vy do dalších 10 dnů buď návrhu
vyhovíte a posudkový závěr změníte ve prospěch pacienta, anebo,
pokud nebudete hodlat vyhovět
a za svým stávajícím posudkovým
závěrem vydaným nepochybně
po vaší odborné rozvaze si stále
stojíte, postoupíte návrh pacienta společně se všemi podklady
(kopie příslušné dokumentace)

místně příslušnému krajskému
úřadu, který vám vydal oprávnění k poskytování zdravotních
služeb.
Tyto zásady zakotvuje zejména § 45 zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních
službách, v platném znění. Nad
rámec dotazu už jen doplňujeme, že registrující lékař pacienta
(zaměstnance) může být zaměstnavatelem požádán o provedení pracovnělékařské prohlídky
pouze v případě, jde-li o práce
zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného
zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou
podmínky zdravotní způsobilosti
stanoveny zvláštním prováděcím
právním předpisem nebo jinými
právními předpisy.
Mgr. Bc. Miloš Máca, právník-specialista

Postup při nesouhlasu
pacienta se závěrem
lékařského posudku

Ráda bych se zeptala, jak
postupovat v případě, kdy
pacient pracující na pozici
zaměstnance, odeslaný k posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce za svým
registrujícím praktickým lékařem, nesouhlasí s posudkovým závěrem. Byla jsem kolegy
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Inzerce ▲

Inzerce ▲

Vyšetření nezletilého
pacienta bez
přítomnosti rodiče

facto vrátila pravidla dlouhodobě
platná před samotným začátkem
účinnosti zákona o zdravotních
službách v dubnu 2012.
Podle současné právní
úpravy přítomnost zákonného
zástupce nezletilého pacienta
u lékařského vyšetření není zákonnou podmínkou. I nezletilý
pacient se může dostavit sám
a v té souvislosti posléze udělovat souhlas s vyšetřením, léčbou,
výkonem apod. To vše může činit
do té míry, nakolik mu to dovoluje jeho rozumová a duševní
vyspělost v kombinaci s věkem.
Tedy zda je schopen posoudit,
co absolvuje, s čím dává souhlas
apod. Tyto okolnosti posuzuje
lékař a ten rozhodne, zda je souhlas nezletilého dostačující, anebo zda si za těmito účely raději
vyžádá stanovisko zákonného
zástupce.
Aktuální znění zákona tedy
nebrání, aby poskytovatelé
u vyšetření nezletilých pacientů
postupovali dále tak, jak v některých případech citujete, s tím
rozdílem, že už nejde o nezbytný
postup podle zákona, ale má tak
právo rozhodnout lékař, který
zdravotní služby nezletilému
poskytuje. Dotyčným lékařům
bychom doporučili řídit se vždy
individuálním posouzením, jak
popisujeme výše. Určitě se proto
návštěvě samotné dívky pro tuto
chvíli bránit nemusíte, při prvním kontaktu s ní pak posoudíte
výše uvedené.
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NAPSALI JSTE

Digitalizace jako spása zdravotnictví?
Dnes je módní hovořit o tom, že vše má být digitalizováno. Ovšem nikdo se občanů neptá, zda k tomu
mají prostředky. Například přístup k internetu, počítač, tiskárnu, mobilní telefon…
Ano, digitalizace je věc výborná, ovšem stát by měl udělat vše
pro to, aby pacientům nepřinesla
problémy, ale byla jim prospěšná.
Třeba ve zdravotnickém systému
Německa elektronické prostředky zajišťuje stát všem zdravotnickým zařízením, v Estonsku navíc
i občanům. U nás si lékaři musejí
sami zajistit veškeré elektronické
vybavení a kompletní zdravotnické

programy pro vydávání elektronických receptů, jejichž vystavování je
povinné. (Mimo několika výjimek,
kdy může být i recept papírový.)
Zdůvodněno je to tím, že každý
lékař či odpovědný zaměstnanec
lékárny má možnost zjistit pacientovu aktuální medikaci, aby zabránil buď případným nežádoucím
účinkům, nebo případnému zneužití léků. Ze zdravotnické doku-

mentace také může lékař zjistit, zda
neindikuje zbytečná vyšetření. To
vše je pravda, ovšem při systému
digitalizace, který u nás existuje,
mohou být pacientovy osobní údaje
snadno zneužity bez jeho vědomí.
Domnívám se, že veškerý přístup
k zdravotnické dokumentaci by měl
být lékaři či lékárníkovi umožněn
pouze po sdělení unikátního PIN
kódu, případně otisku prstu.

Dle mého názoru je tedy
nyní, bez zavedení mnou uvedené metody, zbytečné zavádět ve
zdravotnictví povinnou elektronizaci. Navíc když z mediálních
vystoupení je zřejmé, že některé
naše lékařské kapacity o tomto
problému příliš mnoho nevědí,
neboť jsou to zaměstnanci státních zařízení.
MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Hospodářský „zisk“ zdravotních pojišťoven

Opakovaně jsem nespokojen s činností ČLK ve vztahu k soukromým specialistům. Míra trpělivosti
přetekla po přečtení posledního Tempusu, kde je uveden hospodářský „zisk“ zdravotních pojišťoven,
který činí 14 miliard Kč a neustále narůstá. Mám několik připomínek:
1. Jak je možné, že pojišťovny nemají na proplacení péče
o své klienty a uplatňují stále
tzv. regulační mechanismy?
2. Proč existuje stále tolik
zdravotních pojišťoven, ačkoliv

mají prakticky stejné podmínky
jak pro poskytovatele péče, tak
i pro své klienty?
3. Proč je ministrem zdravotnictví nelékař, který navíc
léta působil v dozorčích radách

zdravotních pojišťoven? Je
zřejmé, že zájmy lékařů hájit
nebude!
Již jsem kontaktoval právní
oddělení ČLK ve věci podání
trestních oznámení na zdra-

votní pojišťovny, které se prakticky všechny takto ekonomicky chovají ku svému prospěchu.
Zdeněk Karkan,
soukromý ortoped

Vyhledávaný lékař a uznávaný zahrádkář

Velmi se mi líbil článek o MUDr. Zdeňku Čápovi v minulém čísle časopisu Tempus medicorum. Dovolím
si doplnit některé skutečnosti:
MUDr. Zdeněk Čáp roky
opatřoval zprávy odbojového
charakteru pro MUDr. Bohumíra Budína (nar. 1907, 5. 5. 1945
zastřelen na Bělehradské třídě v Praze); Čáp posílal s nimi
spolehlivé posly k odbornému
lékařskému vyšetření s falešnými diagnózami na Bulovku,
kde Budín pracoval.
Železničář Václav Stehlík
volal dr. Čápa ke zraněnému parašutistovi do svého bytu. Bylo
to buď koncem prosince 1941,
nebo počátkem ledna 1942.
Zraněný se lékaři představil
jako poručík Beneš, ale podle
jeho grimasy Čáp poznal, že je
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to krycí jméno. Přijal pozdrav
od poslance Němce z Londýna.
Zjistil distorzi hlezenného kloubu, měl podezření na zlomeninu
kotníku a dal pacientovi sádrový obvaz s podpatkem. Druhý
parašutista mluvil málo a Čáp
měl dojem, že je to Slovák. Jestliže dotyční patřili do skupiny
Anthropoid, zraněným byl Jan
Kubiš.
Koncem jara 1942 ošetřil
dr. Čáp parašutistu z další dvojice, která podle jeho sdělení
přistála na Dlouhých Loukách
blízko Rokycan. Uchýlili se do
lesní boudy, zdravý parašutista vyřídil dr. Čápovi pozdrav

od poslance Němce z Londýna
a vysvětlil mu, oč jde. Čáp s ním
odjel autem za zraněným, vyčistil a sešil mu hlubokou tržnou
ránu „přes celé stehno“; ošetřeným byl Ludvík Cupal, který
se s blíže neurčeným vnitřním
poraněním léčil a ukrýval na
moravském Velehradě.
Až sem čerpám z autentických vzpomínek MUDr. Zdeňka
Čápa, uveřejněných v obsáhlé
studii Josefa Širokého Rokycansko v boji proti fašistickým
okupantům (in Minulostí Rokycanska 9, 1971).
Jako medikovi na pětitýdenní
prázdninové brigádě v žíhárně

Železáren Bílá Cerkev mi ošetřil
MUDr. Zdeněk Čáp popáleninu
druhého stupně na volární straně
levého zápěstí. MUDr. Čápa znala
dobře většina rokycanských rodin jako vyhledávaného lékaře
a jako uznávaného zahrádkáře.
Moje matka si chválila jeho návod
na přípravu šťávy z černého bezu,
pomáhala při radikulitidách.
Z Výroční zprávy c. k. státního reálného gymnázia v Rokycanech uvádím na závěr Zdeňka
Čápa mezi vyznamenanými žáky
primy ve školním roce 1915–1916.
Někteří lidé zůstávají poctiví
celý život.
MUDr. Josef Žán, CSc., Rokycany
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HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ
NABÍDKY, ALE I ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, NAJDETE NA:

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Zaměstnání ve zdravotnictví
7
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✚

WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
ŘÍJEN 2018
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:

KVĚTEN 2019

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA | i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM a DĚČÍN
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště FRÝDEK-MÍSTEK
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace KARVINÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace VYŠNÍ LHOTY
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování.
■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.
■ ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ, ATRAKTIVNÍ KLIENTI – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Stabilní státní instituce.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

SWISS MED CLINIC ■ PŘIJMEME LÉKAŘE

DO ORL AMBULANCE pro město Planá a Bor přijmeme lékaře.
■ Možnost plného i zkráceného úvazku s nabídkou klinického dne.
■ Kontakt: Bc. Elena Fejtová, tel.: +420 725 583 512, e-mail: elena.fejtova@klinikasmc.cz

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA
ZP MV ČR

PŘIJMEME
VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ
ZDRAVOTNÍ POLITIKY
PRO LOKALITU ČECHY
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přijme Vedoucího
oddělení zdravotní politiky pro
lokalitu Čechy.
■ Pracovní náplň: řízení a strategický rozvoj oblasti smluvní
politiky, tvorba sítě smluvních
partnerů, zajištění chodu oddělení na 3 místech výkonu činnosti – Praha, Hradec Králové,
Plzeň.

■ Požadujeme: VŠ vzdělání
– lékařské, s praxí, dobrou orientaci v oblasti zdravotní politiky, manažerskou praxi, ŘP sk. B,
ochotu cestovat.
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání, pružnou pracovní dobu,
5 týdnů dovolené, 5 sick days,
stravenky, flexi passy, příspěvek
na životní nebo penzijní připojištění.
■ Více informací a nabídka volných míst na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: e-mail:
hana.hlinovska@zpmvcr.cz,
tel.: 272 095 231

.............................
ZP MV ČR

PŘIJMEME
REVIZNÍ LÉKAŘE
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky přij-

me revizní lékaře pro lokality:
Praha, České Budějovice, Brno,
Ostrava nebo Olomouc.
■ Požadujeme: absolvování lékařské fakulty a specializovanou
způsobilost MZ ČR v klinickém
oboru a obecnou znalost legislativního rámce poskytování
zdravotních služeb.
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání, pracovní poměr na plný
nebo zkrácený pracovní úvazek
(min. 24 hodin týdně), pružnou pracovní dobu, 1x týdně
home office, zajímavé finanční
ohodnocení, možnost dalšího
vzdělávání, 5 týdnů dovolené,
5 sick days, stravenky, flexi passy,
příspěvek na životní nebo penzijní připojištění.
■ Více informací a nabídka volných míst na www.zpmvcr.cz

■ Kontakt: e-mail:
hana.hlinovska@zpmvcr.cz,
tel.: 272 095 231

PRAHA
SPOTT PRAHA, S.R.O.

OČNÍ LÉKAŘ/KA
CELÝ NEBO ČÁSTEČNÝ
ÚVAZEK
Oční ordinace v centru Prahy
přijme atestovaného lékaře/
ku na celý nebo částečný
úvazek.Skvělé vybavení (OCT,
HRT, UZV), příjemné prostředí, výborná dostupnost (Hl.
nádraží, Nádraží Střed, metro
ABC). Zajímavé platové podmínky i za malé úvazky.
■ Kontakt: www.drstuchla.cz,
tel. 777 321 623

Zdarma si stáhněte aktuální
měsíční přehled na Váš e-mail

HLEDÁTE DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY? POMŮŽEME VÁM!

PRIVÁTNÍ CÉVNÍ CHIRURGICKÉ CENTRUM ■ HLEDÁ CÉVNÍHO CHIRURGA,
ČI CHIRURGA SE ZÁJMEM O CÉVNÍ CHIRURGII
Pro privátní centrum v Praze hledáme CÉVNÍHO CHIRURGA, ČI CHIRURGA BEZ ATESTACE
se zájmem o cévní chirurgii. Flexibilní pracovní doba, moderní vybavení a metody, nadstandardní
ohodnocení.
■ Kontakt: Radek Vyšohlíd - radekvysohlid@gmail.com

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ PŘIJMOU LÉKAŘE/LÉKAŘKU VÍCE SPECIALIZACÍ
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature
Resorts, přijmou LÉKAŘE/LÉKAŘKU. Hlavní indikací jsou onemocnění
dýchacích cest a pohybového ústrojí.
■ Hledáme: lékaře s atestací v oborech: RFM, pneumologie, vnitřní lékařství, ortopedie,
neurologie, ORL, TRN
■ Nabízíme: úvazek dle domluvy, služební byt v Luhačovicích, náborový příspěvek 20 000Kč, výborné platové podmínky, 7,5 hod pracovní dobu, 25 dnů ŘD; aktivní podporu dalšího vzdělávání, benefity
(úhrada ročního členského příspěvku ČLK, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné
rekreace, zaměstnanecké stravování, odměny při pracovních a životních výročích)
■ Bližší info poskytne: Mgr. Juřeníková, tel.: 734 795 357,
e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz

INZERUJTE EFEKTIVNĚ - ZA JEDNU CENU bude Váš inzerát uveřejněný:
1) v TIŠTĚNÉM a ELEKTRONICKÉM měsíčním vydání v nákladu 89.000 ks
2) na FACEBOOKOVÉ stránce 3) na www po dobu 1 měsíce

OBJEDNÁVKA INZERCE a INFO na obchod@zamestnanivezdravotnictvi.cz

Hledáte nové zaměstnání?
Vybojujeme Vám ty nejlepší podmínky
POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT O POLICISTY A HASIČE
– HRDINY DNEŠNÍ DOBY

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA/i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MOST
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště FRÝDEK-MÍSTEK
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace KARVINÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace VYŠNÍ LHOTY
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY – VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další
přitažlivé benefity.
■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

Přidejte se k týmu našich profesionálů
s osobním nadšením pro pacienty
a obory v Nemocnici Vrchlabí!

+ Primář odd. Interna
Nabízíme :
+ Primář odd. Radiologie
+ příležitosti pro lékaře
+ Lékař interna
absolventy, lékaře v přípravě
atestované lékaře
+ Lékař následná péče a +plně
sestry se základním
a plně specializovaným
+ Lékař chirurgie
vzděláním
+ Lékař radiologie
+ Všeobecná a Praktická sestra

U nás najdete:
+ vynikající odměňování
+ profesionály a krásné prostředí pro celoroční sporty v srdci Krkonoš
+ 5 týdnů dovolené, závodní stravování, karta Multisport
+ VIP lékárenská karta Dr. Max
+ další rozvoj a vzdělávání, odměna za doporučení nového zaměstnance
+ ubytování dle individuálního ujednání

Kontakt: Michaela Netrestová, tel.: 734 237 816
e-mail: michaela.netrestova@nemocnicevrchlabi.cz
TEMPUS MEDICORUM
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VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR ■ HLEDÁME REVIZNÍHO LÉKAŘE/
/LÉKAŘKU PRO VŠEOBECNOU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU ČESKÉ REPUBLIKY
Hledáme kolegy/ně na externí spolupráci – korespondenční forma
(např. 10 hod/týdně) nebo do týmu REVIZNÍCH LÉKAŘŮ do stálého
pracovního poměru (možnost také zkráceného úvazku).
Při zkráceném kontraktu můžete vykonávat i svou lékařskou praxi.
■ Nabízíme pracovní místa ve všech regionech České republiky.
■ Získáte skvělé zaškolení a podporu sítě revizních lékařů a dalších specialistů a asistentů.
■ Více informací na www.zdravakariera.cz a na e-mailu: ladislava.sebestova@vzp.cz.
ZP MV ČR

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY
PŘIJME REVIZNÍ LÉKAŘE

5 týdnů dovolené, 5 sick days a další benefity.
■ Více informací a nabídka
volných míst na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: e-mail: hana.hlinovska@zpmvcr.cz,
tel.: 272 095 231

..........................................................

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přijme revizní lékaře, s výjimkou stomatologů, pro lokality:
Ostrava, Olomouc nebo Brno. Uvítáme i zájemce
z jiných lokalit v ČR a všem rádi poskytneme potřebné informace.
■ Požadujeme: absolvování lékařské fakulty optimálně se specializovanou způsobilostí MZ ČR
v klinickém oboru (není podmínkou) a obecnou
znalost legislativního rámce poskytování zdravotních služeb.
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání v největší
zaměstnanecké zdravotní pojišťovně v ČR, pracovní poměr na plný nebo zkrácený pracovní
úvazek (min. 24 hodin týdně), pružnou pracovní
dobu, volné víkendy, bez nočních směn, v pátek pevná část pracovní doby pouze do 12:00,
podle konkrétní pracovní náplně nabízíme
možnost home office (1x týdně), zajímavé finanční ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání,

THOMAYEROVA NEMOCNICE

PŘIJME LÉKAŘE/KU
PRO UROLOGICKOU KLINIKU

THOMAYEROVA NEMOCNICE
VÍDEŇSKÁ 800, 140 59 PRAHA 4 - KRČ přijme lékaře/lékařku pro Urologickou kliniku 3. LF UK a TN.
■ Požadujeme: odbornou a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona
č. 95/2004 Sb.
■ Nabízíme: práci na akreditovaném pracovišti
2. typu, které se specializuje mimo jiné na uroonkologii, funkční urologii, problematiku transplantací ledvin, urogenitální infekce, dermatologickou
urologii a dětskou urologii; poskytujeme podporu
odborného růstu, možnost externího postgraduálního studia; dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a příjemné pracovní prostředí.
Termín nástupu ihned nebo podle dohody.

Nemocnice Ostrov hledá pro svá oddělení

LÉKAŘE PSYCHIATRY

(od absolventů po zkušené atestované lékaře)

LÉKAŘE CHIRURGA S ATESTACÍ
Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové
prostory, ubytování a náborový příspěvek
400 000 Kč. Nabízíme také finanční odměnu
za doporučení zaměstnance!
Ivana Hlinková
personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585
e.mail: hlinkova@nemosgroup.cz
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■ Písemné přihlášky včetně životopisu zasílejte na výše uvedenou adresu nebo na e-mail:
urologie@ftn.cz

Přijmeme na celý pracovní úvazek lékaře/lékařku se specializací rehabilitační a fyzikální medicína, i v předatestační přípravě – náklady proplatíme. Práce v Domažlicích a v Horšovském
Týně. Výhledově služební byt.
■ Kontakt: zdeneksos@seznam.cz,
602 464 980

MEDICORUM

OKO-OKO S.R.O.

OČNÍ LÉKAŘ/LÉKAŘKA NA CELÝ
NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Oční ordinace v poliklinice Prosek, Praha 9, přijme atestovaného kolegu/kolegyni. Moderní vybavení, přátelský kolektiv, velmi dobré platové
podmínky i při malém úvazku.
■ Kontakt: MUDr. Jitka Zahradníková,
tel 775 298 669, ocni.prosek@seznam.cz
MONADA, SPOL. S R.O.

PŘIJMEME LÉKAŘE/LÉKAŘKU

Klinika komplexní rehabilitace Monada přijme na
plný nebo i částečný pracovní úvazek lékaře/ku.
■ Nabízíme: přátelské prostředí, pestrou pracovní náplň, blízkou mezioborovou spolupráci (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař, fyzioterapeut,
psycholog).
■ Kvalifikační předpoklady:
specializovaná způsobilost v oboru RFM nebo
v oboru neurologie s oprávněním k výkonům
myoskeletální medicíny, popř. lékaře/ku přihlášeného k atestaci v oboru RFM.
■ Bližší informace na tel. č.
736 750 911 PaedDr. Kateřina Marková, emailový
kontakt pro zaslání životopisu je
klinika@monada.cz

..........................................................

RR - PRAKTIK S.R.O.

ZAVEDENÁ ORDINACE PL
VE SLANÉM HLEDÁ LÉKAŘE

Zavedená ordinace PL ve Slaném hledá lékaře
nebo lékařku na úvazek dle dohody.
■ Nabízíme: nadstandardní pracovní podmínky,
nadstandardní plat, dovolená 5 týdnů, možnost
závodní rekreace za minimální poplatek, služební
auto. Ordinace je vybavena mimo standardního
vybavení také EKG, TK - holtrem, INR, glukometrem, OK testem, přístrojem na měření glykovaného hemoglobinu.
Těším se na spolupráci.
■ Kontakt: Tel. 602860731,
r.rankova@tiscali.cz

..........................................................

MUDR. LADA PRŮDKOVÁ

PŘIJMU LÉKAŘE

Přijmu atestovaného lékaře do ordinace VPL
v Písku na částečný úvazek.
■ Kontakt: tel: 721 340 136

..........................................................

REHABILITACE ŠOS S.R.O.

PŘIJMEME LÉKAŘE
SE SPECIALIZACÍ REHABILITAČNÍ
A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

OPTOMEDIC DD S.R.O.

PŘIJMEME OFTALMOLOGA –
NADSTANDARDNÍ PLAT
Přijmeme lékaře oftalmologa (s atestací nebo
se základním kmenem) do akreditované oční
ambulance v Šumperku.
■ Nabízíme flexibilní pracovní dobu, úvazek
1,0 nebo 0,8, spolupráci zkušených sester a optometristy, moderní přístrojové vybavení a zaměstnanecké benefity. Platové ohodnocení až
120.000,-Kč měsíčně.
■ Kontakt: tel. 608 840 531,
e-mail: optomedic@seznam.cz.
SANAPLASMA S.R.O.

NÚSCH, A.S.

■ Kontakt: MUDr. Miloslava Smékalová,
miloslava.smekalova@sanaplasma.com,
tel. 739 387 708

PRIJME DO PRACOVNÉHO
POMERU LEKÁROV
NA ÚSEK KARDIOLÓGIE

PRONÁJEM
MĚSTO VROUTEK

MĚSTO VROUTEK (OKR. LOUNY)
NABÍZÍ VOLNOU ORDINACI
Město Vroutek (okr. Louny) nabízí volnou ordinaci pro praktického lékaře ve Vroutku. Pronájem zdarma, platby za energie a vodu hradí
Město Vroutek.
Možnost pronájmu bytu. Náborový příspěvek
ve výši 100.000,- Kč.
■ Podrobnější informace
na tel. 606 388 538 nebo e-mail:
kubelka@vroutek.net

SLOVENSKO

PŘIJME INTERNISTU NEBO
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
J.A.REIMANA PREŠOV

Společnost sanaplasma s.r.o. hledá pro praco-

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

viště v Brně lékaře internistu nebo praktického
lékaře (s atestací nebo základním kmenem) pro
zástup za dovolenou, především v dopoledních
hodinách. Vhodné pro osoby na rodičovské dovolené či důchodce. DPP nebo DPČ, výhledově
možný i zkrácený úvazek.
■ Nabízíme dobré platové ohodnocení.

PRIJMEME LEKÁROV

NÚSCH a.s. Bratislava,
Pod Krásnou hôrkou 1,
prijme do pracovného pomeru lekárov na úsek
Kardiológie
■ Požadované predpoklady: VŠ vzdelanie
II. stupňa (LF); špecializácia v odbore Kardiológia alebo zaradenie do špecializačného
štúdia v odbore Kardiológia, prípadne plánovaná zmena špecializačného štúdia na tento
odbor, najlepšie (ale nie výlučne) po absolvovaní hlavného internistického kmeňa; komunikatívnosť, flexibilita; morálna bezúhonnosť;
aktívna znalosť anglického jazyka vítaná.
Hľadáme lekárov na začiatku kariéry, ktorí majú
chuť a vôľu pracovať ako kardiológovia v nemocnici a v budúcnosti rozvíjať tento odbor na
Slovensku.
■ Ponúkame: Možnosť získania atestácie
v odbore Kardiológia, ako aj ďalšieho vzdelávania v niektorej z kardiologických subšpecializácií.
Možnosť učiť sa od renomovaných špecialistov v odbore. Ponúkame prácu v moderných
priestoroch, v zariadení vybavenom kvalitnou
technikou. Podporujeme aktivity v oblasti vedy
a výskumu, umožňujeme a podporujeme získavanie vedomostí na kongresoch a študijných
pobytoch doma aj v zahraničí.
■ Kontakt: Mgr. Mária Orlíková, tel.:
00421/59320242,
e-mail: maria.orlikova@nusch.sk

Pro našeho klienta NEMOCNICI VRCHLABÍ
hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA
ODD. INTERNA

Staňte se součástí kvalitního týmu v přátelském prostředí nemocnice,
která prošla řadou rekonstrukcí.
Kontakt: Ing. Alena Mašková, e-mail: alena.maskova@diome.cz
telefon: 739 949 833
Získáte nejen nadstandardní mzdové ohodnocení a zaměstnanecké
NABÍZÍME ODMĚNU ZA DOPORUČENÍ KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA
benefity, ale i možnost pracovat v krásném prostředí Krkonoš.

další info najdete na:
www.dr-sorgenfrei.de
Žijte a pracujte v krásném Bavorském lese jako

Lékař s atestací v očním lékařství
(m/w/d - p.ú. /č.ú.)
NABÍZÍME:
• nástupní plat od 7.000 EUR (dle zkušeností)
• vyhovující skloubení práce s volným časem
(možný částečný úvazek, služby apod.)
• možnost ubytování
• podpora dalšího vzdělávání
• zavedenou praxi s velmi dobrým vybavením (FLA, OCT, ...)
• širokospektrá konzervativní léčba
• možnost operativní léčby
POŽADUJEME:
• adekvátní vzdělání
• dobrou znalost německého jazyka

těšíme se na Vaše odpovědi na:
info@dr-sorgenfrei.de
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SERVIS

Vzdělávací kurzy České lékařské komory
Oddělení vzdělávání ČLK

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

93/19 Univerzita medicínského práva ČLK
VIII. ročník 2019–2020
Právní kancelář ČLK pořádá další ročník Univerzity medicínského práva.
Zahájení 26. 9. 2019, zakončení 18. 6. 2020.
Podrobné informace na www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK
AKADEMIE LÉKAŘSKÉ ANGLIČTINY A NĚMČINY
94/19 Akademie lékařské angličtiny – pro absolventy jarního semestru
95/19 Akademie lékařské němčiny
104/19 Akademie lékařské angličtiny
Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.
Jedná se o specializované tříměsíční jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro lékaře, zaměřené na procvičení komunikačních dovedností z lékařského prostředí a použití
odborné terminologie v praxi. Výuka je speciálně koncipována tak, abyste se seznámili se slovní zásobou, terminologií a gramatickými strukturami potřebnými pro práci
ve zdravotnictví. V jazykových kurzech pro lékaře vyučují
čeští i zahraniční lektoři.
Po ukončení přijímání přihlášek bude zájemcům zaslán
odkaz na rozřazovací test. Test je rozdělen do 5 částí po 24
otázkách. Test je nutné vypracovat najednou, není možné
ho přerušit nebo se vracet k předchozí otázce, neboť by došlo
k předčasnému ukončení testu a výsledek by neodpovídal
Vašim znalostem.
Intenzita výuky: 1× za 14 dnů v sobotu v rozsahu 4 vyučovacích
hodin od 9.00 do 12.30 hod.
Místo konání: Praha
Celkový rozsah: 24 hodin (6× 4 hodiny)
Zahájení: 21. 9. 2019
Další termíny: 5. 10.; 19. 10.; 2. 11.; 16. 11.; 30. 11. 2019
Účastnický poplatek: 4000 Kč
(pokyny pro úhradu účastnického poplatku obdržíte až po
zařazení do skupin na základě vyhodnocení rozřazovacího
testu)
Za každou absolvovanou lekci obdrží účastníci 4 kredity.
Po absolvování kurzu účastníci obdrží Diplom absolventa
Akademie.
V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku na www.lkcr.cz,
sekce vzdělávání – kurzy ČLK.
Podrobné instrukce na www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK.
96/19 Halux valgus – náprava
Datum: 14. 9. 2019
Místo: Praha 5, IQ pohybové centrum, Nádražní 740/56
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Lektor: Mgr. Daniel Müller
Vbočený palec je v současnosti častým problémem, málokdo ale toto bolestivé dysfunkční onemocnění léčí. Existuje
přitom řada různých možností – invazivní či neinvazivní,
komerční či nekomerční řešení, jak estetické, tak i funkční.
Na teoreticko-praktickém semináři se budete moci seznámit
se základními možnostmi pohybové nožní gymnastiky, která
řeší nejen estetickou podobu vbočeného palce, ale i funkční
stránku pohyblivosti nohy a celého pohybového aparátu.
Neb vbočený palec v mládí znamená pro pokročilejší věk
problém s pohyblivostí těla…
57/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
VzdělávacíakcejeorganizovánaČLKvespoluprácisMUDr.Milanem Brázdilem.
Datum konání: 16. 9. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Uherské Hradiště, Hotel Grand, Palackého
nám. 349
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
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Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil

87/19 Postgraduální akademie: Léčba bolesti
Datum: 17. 9. 2019, 13.30–18.45 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4,
27. patro
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
97/19 Úvod do dětské paliativní péče
Datum konání: 21. 9. 2019
Místo konání: ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Účastnický poplatek: 700 Kč
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Odborný garant: MUDr. Lucie Cingrošová, Klinika dětské
hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
Kurz přináší základní informace o problematice dětské paliativní medicíny a péče v závěru života u dětských pacientů.
Kurz posluchačům představí základní možnosti symptomové
léčby a principy plánování péče v závěru života u nevyléčitelně nemocných a umírajících dětí, jakož i základní principy
multidisciplinární péče a mezioborové spolupráce při poskytování paliativní péče pacientům v dětském věku.
1. Co je dětská paliativní péče
• základní principy péče o nevyléčitelně nemocné děti
• identifikace paliativních pacientů
• multidisciplinární tým a role jednotlivých profesí týmu
2. Modely paliativní péče
• doma/v nemocnici/v hospicu
• podoba v ČR a ve světě
3. Symptomová léčba
• nejčastější symptomy u umírajících a jejich řešení v praxi
• terapie bolesti nejen analgetiky
4. Dětský paliativní tým FN Motol
• identifikace paliativních pacientů
• mezioborová spolupráce
• práce s vlastní psychikou a emocemi
98/19 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 21. 9. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Lektor: Jan Přeučil
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený
projev. Kurz je úzce zaměřený na otázku správných řečnických dovedností a návyků.
58/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci
s MUDr. Milanem Brázdilem.
Datum konání: 25. 9. 2019
Místo konání: Kongresové centrum nemocnice Na Homolce,
Praha 5
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
Teoretická část (180 min.):
• Záchranný řetězec.
• Kterou z tísňových linek a jak zavolat (první pomoc a resuscitace po telefonu), IZS.
• Výjezdové skupiny záchranné služby a co od nich očekávat.
• Vitální funkce a čas.
• Zrychlení záchranného řetězce pro sanitní vozidla a helikoptéry.
• Jak zvládnout stres a neomylně ověřit vitální funkce.
• Resuscitace základní/laická a zdravotnická pro školené
zachránce/bez pomůcek i s pomůckami.
• Resuscitace rozšířená/lékařsky vedená.
• Kazuistiky/za hranou všednosti i úsměvné.
• Hromadný výskyt zraněných a jednotlivé způsoby první
pomoci vybraných stavů.
• Další témata podle požadavků školených osob a organizací.
Praktická část (120 min.):
• Resuscitace dospělého, použití AED, resuscitace dítěte.
• Zabezpečení průchodnosti dýchacích cest supraglotickými
pomůckami, endotracheální intubace.
• Použití dýchacího samorozpínacího vaku.
• Odstranění cizího tělesa z dýchacích cest u dospělých
a kojenců.
• Zabezpečení periferního venózního přístupu.
• Novinka – nácvik zajištění intraoseálního přístupu.
99/19 Komunikačně a interakčně náročné situace v jednání lékařů s pacientem
Datum konání: 28. 9. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15/743, 140 00, Praha
4-Michle
Účastnický poplatek: 800 Kč
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Přednášející: PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D., psycholog ve
zdravotnictví, VFN v Praze, Interní odd. Strahov
JUDr. Mgr. Joža Spurný, policejní psycholog a vysokoškolský
pedagog, PA ČR
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Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Forma kurzu je určena pro ty, kteří potřebují supervizi
a nebojí se otevřeně hovořit o svých vlastních zkušenostech
(s náročnou komunikační situací a pocitem nezvládnutí či
nezvládání některých interakcí s pacienty) s ostatními kolegy. Dále je kurz koncipován pro ty, kteří chtějí svou odbornou
úroveň neustále zvyšovat – přejí si být odborníky nejen na
svou lékařskou specializaci, ale také v oblasti psychologické,
v mezilidské komunikaci. Nácvik modelových situací a skupinová analýza, diskuse je efektivní formou výcviku v dovednostech komunikace lékař–pacient. Bálintovská skupina
pak umožňuje lépe porozumět dění ve vztahové rovině mezi
lékařem a pacientem. (Bálint nehodnotí správnost léčby
z medicínského hlediska!)
• Zahájení kurzu, organizační záležitosti.
• Teoretický úvod k bálintovské skupině.
• Bálint v praxi – vlastní případy frekventantů.
• Modelové situace.
• Závěrečné shrnutí, diskuse, zpětná vazba.
Frekventanty kurzu prosíme, aby popřemýšleli o situacích ze
své praxe, které by bylo vhodné vnést do kurzu ke společnému zpracování a podělení se s ostatními.

59/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci
s MUDr. Milanem Brázdilem.
Datum konání: 30. 9. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno, Nad Pisárkami 276/1
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
88/19 Kurz: Binokulární vidění a prismatická korekce
Datum: 5. 10. 2019
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz představí problematiku ověření binokularity, stereopse
ze současného pohledu optometristy a přiblíží zvláštnosti,
úskalí a nejasnosti používání a předpisu prismatické korekce. Je určen pro oftalmology jak v rámci předatestačního, tak
celoživotního vzdělávání.
100/19 Kurz: Mindfulness-based stress reduction (MBSR)
Datum: 5. 10. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný program snižování stresu, který vyvinul na konci sedmdesátých
let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě univerzity
v Massachusetts. Využívá psychologický pojem všímavost
(anglicky mindfulness). Cílem programu je pomoci lidem
lépe zvládat stresující podněty a různé projevy dlouhodobého
stresu, jako je úzkost, deprese a vyčerpání.
Část teoretická (doc. MUDr. Petr Zach, CSc.)
Formou přednášek trvajících asi 1 hodinu jsou posluchači
seznámeni na odborné úrovni se základními principy organizace struktur CNS ve vztahu ke stresové regulaci. Část
neuroanatomická se zaměřuje na moderní poznatky z oblasti
zapojení limbického systému, utváření paměťové stopy a její
modifikace, regulace spánkového cyklu a obecně neurohumorální regulace. Část psychologická se zaměřuje na
v současné době aktuální propojení technik práce s tělem,
dechem a myslí na fungování nervového systému a ovlivnění
orgánových celků ve smyslu lepší koordinace.
Část praktická (Mgr. Filip Štys)
V praktické části semináře účastníci vyzkouší cvičení relevantní k předcházejícímu teoretickému výkladu. Pod vedením kvalifikovaného lektora MBSR se naučí jednoduché
techniky vedoucí ke snížení stresu a aktivaci PNS. Zároveň si
zkusí uvědomování si prožívání přítomnosti na úrovni tělesných, myšlenkových a emocionálních procesů. Tato cvičení
snižují jak psychologické, tak fyziologické účinky stresu. Nedílnou součástí je i zpětná vazba a reflexe zkušeností. Účastníci obdrží pracovní sešit a audio nahrávky, aby mohli MBSR
používat i po skončení kurzu.
60/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci
s MUDr. Milanem Brázdilem.
Datum konání: 10. 10. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Primavera, Plzeň, Nepomucká 1058/128
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
101/19 Novinky v neodkladné péči 2019
Datum: 12. 10. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6

Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
(Program bude doplněn)
81/19 Strabismus
Datum: 12. 10. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky
v dětském, ale i dospělém věku. Kurz je určen především pro
mladé oftalmology, ale i pediatry a neurology zajímající se
o strabismus.
• Vyšetřovací metody.
• Typy dynamického a paralytického strabismu.
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti.
• Chirurgická terapie.
124/19 Jak vydržet tlak doby a nezbláznit se ve zdravotnictví
Datum: 12. 10. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Seminář je věnován jednak aspektům harmonického životního stylu, jednak současným a budoucím výzvám, které čekají
lékaře v blízké i vzdálenější budoucnosti v jejich práci. Cílem
programu je dát lékařům dostatek informací a inspirace
k tomu, aby mohli kvalitně a s dostatečnou energií řešit to,
před co je každodenní péče o pacienty postaví. Štěstí přece,
jak víme, přeje připraveným.
PŘIPRAVUJEME:
89/19 Konference ČLK: Informovaný souhlas
Datum konání: 15. 10. 2019 od 9.00 do 16.00 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Praha 3
Účastnický poplatek: člen ČLK 1500 Kč, nečlen 2500 Kč
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Kubek, prof. PhDr. Radek
Ptáček, Ph.D., MBA
102/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem
dovedností
Datum: čtvrtek 17. 10. 2019, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD
Praha 4-Podolí
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,
a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude
veden formou workshopu.
105/19 Postgraduální akademie: Nemocné tlusté střevo
Datum: 17. 10. 2019, 14–18 hod.
Místo: Hotel NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: MUDr. Karel Lukáš, CSc.
103/19 Aktuality z posudkové medicíny sociálního zabezpečení
Datum: 19.10. 2019
Místo konání: ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Odborný garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK
v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení
lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení, přednáší posudkové lékařství v Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově medicínskými kritérii posuzování zdravotního stavu v nemocenském
a důchodovém pojištění a v nepojistných systémech sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní
pomůcku). Posluchači získají aktuální poznatky o součinnosti lékařské posudkové služby a ošetřujících lékařů. Kurz je
obohacen o živé kazuistické případy.
123/19 Očkování u dětí
Datum konání: 19. 10. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Praha 4
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Délka konání: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
MUDr. Hana Cabrnochová, Ph.D.
• Očkování nedonošených dětí.
• Novinky v očkování, aktuální situace.
61/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci
s MUDr. Milanem Brázdilem.
Datum konání: 21. 10. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Clarion, Ostrava, Zkrácená 2703
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
106/19 Pediatrie
Datum: 2. 11. 2019
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
MUDr. Lucie Cingrošová
• Paliativní péče v pediatrii.
MUDr. Marta Jacevičová
• Syndrom náhlého kolapsu novorozence.
MUDr. Iva Dokoupilová
• Nové přístupy k léčbě hyperbilirubinemie novorozenců.
MUDr. Kristýna Zárubová
• Žloutenka jako příznak neprospívání.
Ing. Alexandra Hroncová
• Zkušenosti rodiče dítěte s autismem.
62/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci
s MUDr. Milanem Brázdilem.
Datum konání: 6. 11. 2019 od 14.00 do 19.00 hod.
Místo konání: Hotel Alessandria, Hradec Králové, třída
SNP 733
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
107/19 Postup při předpisu brýlové korekce oftalmologem (refrakce)
Datum: 9. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 4 hodiny teorie a 6 hodin praxe, vhodné nejen jako
předastestační kurz
Počet kreditů: 10
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Přednášející: Ing. Ivan Vymyslický (teoretická část), Michal
Vymyslický, MSc., Bc. Adéla Holubcová (praktická část)
Kurz se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část
zahrnuje seznámení s parametry ordinace, nezbytným technickým vybavením. Následně se správným postupem při
stanovení objektivní a subjektivní refrakce a zápisem brýlové
korekce. V praktické části si všichni mohou vyzkoušet postup
v praxi s ohledem na věk a zdraví pacienta.
121/19 Chirurgie
Datum konání: 9. 11. 2019
Místo konání: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Pavel Kubíček
(program kurzu bude upřesněn)
108/19 Střet zájmů ve vztahu lékařů a farmaceutických
společností a etické a právní aspekty spolupráce lékaře
a farmaceutické společnosti
Kurz je organizován ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)
Datum: 9. 11. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka odborného programu: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Přednášející: Mgr. Patrik Kastner, MUDr. Pavel Kovář, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
• Co je předmětem „střetu zájmů“ v případě lékaře či farmaceuta?
• Legislativní rámec – rizikové oblasti, možné sankce (vztah
k trestnímu právu).
• Návštěva reprezentanta farmaceutické společnosti.
• Dary a pobídky, odborná literatura, reprinty, časopisy.
• Vzorky léčivých přípravků.
• Podpora kongresů, místa konání a společenské programy.
• Podpora účasti individuálních lékařů na kongresech.
• Služby lékaře pro farmaceutické společnosti I – přednášky,
kazuistiky, neintervenční studie.
• Služby lékaře pro farmaceutické společnosti II – konzultace, poradní sbory (Advisory Board), odborný článek na
objednávku.
• Evropská a národní úroveň samoregulace a dohledu – projekt Transparentní spolupráce.
• Oddělení Compliance – interní dohled a dozor nad marketingovými aktivitami společnosti.
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Jednotlivá témata budou probrána teoreticky a doprovázena
případovými studiemi z praxe.
109/19 Dětská dermatologie
Datum konání: 9. 11. 2019
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Štěpánka Čapková
MUDr. Štěpánka Čapková
• Atopický ekzém – co nového?
Prim. MUDr. Jana Čadová
• Infekční a parainfekční exantémy u dětí.
MUDr. Aneta Klimešová
• Nejčastější infekce kůže u dětí.
MUDr. Iveta Tomšíková
• Péče o kůži novorozence a kojence.
63/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci
s MUDr. Milanem Brázdilem.
Datum konání: 12. 11. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno, Nad Pisárkami 276/1
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
110/19 Dětské oční lékařství pro praxi
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 4 hodin
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz se zaměřením na každodenní praxi jak dětského lékaře, tak dětského oftalmologa zahrnuje celou problematiku
dětské oftalmologie (konjunktivitidy, slzné cesty, alergie
atd.) a přinese posluchačům odpovědi na nejčastější otázky,
které kladou rodiče lékaři při poruchách týkajících s e zraku
(slzení, mrkání, nystagmus, šilhání, porucha zaostřování
apod.). Zabývat se bude rovněž refrakčními vadami, dispenzarizací a metodami časné diagnostiky zrakových vad.
111/19 Horní zkřížený syndrom
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
„Kulatá záda“ jsou častou poruchou držení těla. Dysbalance
svalové v této oblasti mohou být důsledkem horního zkříženého syndromu a sedavého způsobu života. Dochází ke
zkracování a tím přetěžování svalových skupin a k možným
bolestivým stavům v oblasti krční – hrudní páteře, ramenou
a bolestem hlavy (takzvané anteflekční bolesti hlavy). Naopak u jiných svalových skupin dochází k oslabení. V oblasti
cervikobrachiální a cervikokraniální jsou svaly, které mohou
být v bolestivém napětí. Reflexní změny bývají i v měkkých
tkáních. Při znalosti těchto funkčních vztahů je možno
funkční změny ovlivnit neurofyziologickými technikami.
Součástí kurzu jsou praktické ukázky.
Doporučeno přinést karimatky.
112/19 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 16. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřácké
situace, identifikace s nekuřáctvím.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion,
vareniklin.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Jak vést motivační rozhovor s kuřákem.
MUDr. Veronika Javůrková
• Kouření a onkologičtí a psychiatričtí pacienti, těhotné.
MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
• Kouření a hmotnost.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction.
MUDr. Alexandra Pánková, PhD.
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
Prof. MUDr. Eva Králíková, MUDr. Alexandra Pánková,
Ph.D., MUDr. Veronika Javůrková
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.

64/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci s MUDr.
Milanem Brázdilem.
Datum konání: 20. 11. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
113/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem
dovedností
Datum: čtvrtek 21. 11. 2019,
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD
Praha 4-Podolí
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,
a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude
veden formou workshopu.
84/19 Škola zad
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., MUDr. Dagmar
Smilková
Témata praktická: Nácvik správného držení těla, kompenzační cvičení, rozcvička, výuka správných pohybových stereotypů v rámci pracovních a mimopracovních činností, úlevové
a relaxační polohy, pomůcky.
Témata teoretická: Příčiny bolestí zad, základy anatomie
a funkce páteře, svalová dysbalance, životospráva a léčba bolestí
zad, psychologické aspekty bolestí zad, základy ergonomie.
114/19 Dětská chirurgie
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Blanka Kocmichová
Kurz se bude zabývat nejčastějšími problémy dětské chirurgie v praxi obvodního lékaře, tzn. problematikou kýl, hydrokél, torzí varlete, pupečních kýl, fimóz a novorozeneckými
chirurgickými problémy. Součástí kurzu bude i praktický
pohled na dif. dg. bolesti břicha, hojení ran, péče o jizvy, moluska, bradavice a zarůstající nehty. Nabídne také odpovědi
na všechny nejčastější otázky kladené lékařům rodiči. Kurz
bude doplněn kazuistikami.
115/19 Infekční lékařství
Datum: 30. 11. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Václav Dostál
(program bude doplněn)
65/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci
s MUDr. Milanem Brázdilem.
Datum konání: 2. 12. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Hotel Hesperia, Olomouc, Brněnská 385/55
Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
PŘIPRAVUJEME:
74/19 Konference ČLK: Etika a komunikace v medicíně
– Naděje v medicíně
Datum konání: 3. 12. 2019 od 9.00 do 16.00 hod.
Místo konání: Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Praha 3
Účastnický poplatek: člen ČLK 1500 Kč, nečlen 2500 Kč
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Kubek, prof. PhDr. Radek
Ptáček, Ph.D., MBA
126/19 Postgraduální akademie: Interna pro 21. století
Datum: 3. 12. 2019, 14–18 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4,
27. patro
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
66/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
Vzdělávací akce je organizována ČLK ve spolupráci
s MUDr. Milanem Brázdilem.
Datum konání: 5. 12. 2019, 14–19 hod.
Místo konání: Interhotel Moskva, Zlín, náměstí Práce 2512

Účastnický poplatek: 1600 Kč
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: MUDr. Milan Brázdil
116/19 Urgentní medicína (UM) a průniky s ostatními
obory
Datum: 7. 12. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM vědecký
sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof
ČLS JEP, z.s.
vedoucí redaktorka časopisu Urgentní medicína
• UM a všeobecné praktické lékařství pro dospělé.
• UM a geriatrie.
• UM a infekční lékařství.
• UM a psychiatrie.
• UM a intenzivní medicína.
• UM a neurologie.
• UM a kardiologie.
• UM a pediatrie.
118/19 Dětská gastroenterologie
Datum: 7. 12. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana Čopová
• Žloutenka jako příznak.
• Neprospívání – jedna z nejzamotanějších diagnóz.
• Není nic jednoduššího než zácpa. Opravdu?
• Když bolí bříško.
125/19 Komunikace s kolegy zdravotníky může být radost
i „noční můra“
Datum: 7. 12. 2019
Místo: ČLK, Praha 5, Lékařská 2
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Program je věnován specifikům zdravotnického oboru
v kontextu pracovní komunikace. Dlouhodobě napjatá
komunikace negativně ovlivňuje atmosféru na pracovišti
a energii potřebnou k optimálnímu pracovnímu výkonu zdravotníků. Odstranění problematických aspektů
v komunikaci s kolegy na zdravotnickém pracovišti může
významně zlepšit životní pocit a uchránit od stresu. Budou zmíněny i konkrétní rady pro různé komunikačně
zátěžové situace.
92/19 Postgraduální akademie: Algeziologie
Datum: 12. 12. 2019, 14.00–18.00 hod.
Místo: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 600 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
119/19 Osteoporóza
Datum: 14. 12. 2019
Místo: Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Jana Čepová
MUDr. Barbora Hanychová
• Denzitometrie z pohledu radiologa.
MUDr. Tomáš Franěk
• Laboratorní markery při diagnóze osteoporózy.
MUDr. Jana Čepová
• Využití vitaminu D a K v léčbě osteoporózy.
120/19 Komplexní přístup k řešení vrozených vývojových vad
Datum: 14. 12. 2019
Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., přednosta
Kliniky plastické chirurgie, FNKV
(program bude doplněn)
1/20 Alergologie
Datum: 11. 1. 2020
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Martin Fuchs
Obor alergologie a klinické imunologie se týká 40 % populace. Přímo i nepřímo ovlivní až polovinu návštěv u PLDD
a čtvrtinu u VPL. Pod tlak se dostává i gastroenterolog, dermatolog a ORL specialista.
Kurz by měl přesunout kormidlo od molekulární imunologie k praktickým otázkám každodenní péče o alergiky, resp.
o znepokojivě narůstající imunopatologické stavy naší populace. Z koše budou taženy žetony astmatu, alergické rýmy,
potravinové i lékové alergie, ale i ekzému a kopřivek. Mělo by
dojít jak na moderní diagnostiku, tak i léčbu alergie, včetně té
biologické.
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Inzerce

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

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Soukromá ordinace LSPP v Praze hledá lékaře na plný
úvazek. AJ nutný. Ordinace je určena pouze pro vybranou
klientelu (20 pac./den). Nabízíme nadstandardní platové
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, firemní benefity. CV zasílejte
na lekarska.praxe@gmail.com
Psychiatr. Do zavedené psychiatrické ordinace v Praze
5 a Praze 8 hledáme lékařku/lékaře, ideálně se specializovanou způsobilostí. Dobré platové podmínky, flexibilní
úvazek, možnost pracovního poměru. Kontakt: psychiatriepraha58@gmail.com
Přijmeme oftalmologa do zavedené oční ambulance. Moderní ordinace s kompletním přístroj. vybavením je v Praze 3.
Kontakt: ocniordinace@post.cz
Přijmeme alergologa do zavedené ambulance na plný či
částečný úvazek, Praha 6, Dejvická. Příspěvek na bydlení.
Dobré finanční podmínky, přátelský kolektiv. Kontakt:
608 517 792, shaker.y@seznam.cz
Praktická lékařka pro dospělé (Slavkov u Brna) hledá
lékaře nebo lékařku jako zaměstnance do své ordinace na
2 dny v týdnu po dobu asi 1,5 roku. Dotazy na tel.
773 630 980
Do zavedené privátní psychiatrické ambulance v Brně
hledáme pro dlouhodobou spolupráci atestovaného
lékaře/ku psychiatra na částečný úvazek na 2 až 4 dny
v týdnu. Kontakt: SMS 799 500 538, info@medipa.cz
Provozuji ordinaci VPL na poliklinice Mělník (30 min od
Prahy), kam nyní pro nárůst pacientů hledám kolegu na celý
i částečný úvazek. Působili bychom ve dvou samostatných
ordinacích ve stejném patře, k dispozici zázemí polikliniky,
specialisté a akutní péče na dosah. Pracoviště je akreditované,
zažádáno o rezidenční místo. Zajištěn dozor i školitel. Vybaveno
CRP, INR, TK holter, EKG. Možnost úpravy ordinačních hodin
i práce na celý úvazek 4 dny v týdnu. Odměna 70 000 Kč/měs.
čistého jako atestovaný VPL, 50 000 Kč/měs. čistého jako
lékař – L1. Spolu s naší sestřičkou vytvoříme skvělý tým, který
se dobře postará o naše milé pacienty. Kontakt: vpl.melnik.
steti@gmail.com, 778 088 776
Praktický lékař ve Štětí (v blízkosti CHKO Kokořínsko)
– jsme rodinné zařízení s tradicí, které je v provozu již
déle než 5 let, a urgentně hledáme zkušeného lékaře do
naší ordinace. Odměna: 65 000 Kč netto při 30 ordinačních hodinách týdně, 5 týdnů dovolené, lze i zkrácený
pracovní úvazek. Ordinační hodiny si nastavíte sami dle
vašich potřeb, hradíme vybrané kongresy a vzdělávací
akce, poskytneme vám maximální podporu týkající se
veškeré administrativy: Jste zde, abyste léčili, nikoliv
„papírovali“. Jsme dobrý tým a těšíme se na vás. Kontakt:
barbora.geny@vseobecnylekar.cz, 608 020 067
Na naši polikliniku v centru Brna přijmeme lékaře/ku chirurga, plný i částečný úvazek. Nabízíme: motivující mzdové
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, týden na vzdělávání, 3 dny
na zotavenou, podporu vzdělávání a další benefity. Zavedená poliklinika včetně dalších odborností, plná podpora při
chodu ordinace. Kontakt: Vlastimil Král, 733 679 555,
kariera@mediclinic.cz
Přijmeme praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro lokality: Rudolfov u Č. Budějovic, Hustopeče (částečný, později
plný úvazek), Loděnice u Prahy, Most, Jičín, Praha 9, Teplice,
Vyškov. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů
dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akreditovaná
pracoviště, možnost dokončení atestace v oboru, podporu
dalšího vzdělávání, spolupráci na chodu ordinace a minimum
administrativy při práci. Kontakt: Vlastimil Král, 733 679 555,
kariera@mediclinic.cz
Přijmeme všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality:
Brno, Praha 4, Praha 9, Doksy, Třinec, Veselí nad Moravou,
Zlín. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů
dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akreditovaná
pracoviště, možnost dokončení atestace v oboru, podporu
dalšího vzdělávání, spolupráci na chodu ordinace a minimum
administrativy při práci. Kontakt: Vlastimil Král, 733 679 555,
kariera@mediclinic.cz
Lékař – internista. Klinika GHC Praha, přední soukromé
zařízení v oboru poskytování zdravotní péče v České republice,
se sídlem v centru Prahy, hledá nového lékaře/lékařku na
pozici internista. Naše požadavky: vysokoškolské vzdělání,
atestace – interna, praxe v oboru, komunikativní znalost AJ,
komunikační dovednosti a umění naslouchat, aktivní přístup.
Náplň práce: interní ambulance (všeobecná, možno i specializovaná, preventivní programy), práce na lůžkovém oddělení
(preventivní interní programy, pacienti po chirurgických
výkonech – plastická chirurgie, všeobecná chirurgie – menší
výkony), noční služba. Nabízíme: práci na zavedené, prestižní
a mezinárodně uznávané klinice, práci v centru Prahy, HPP,
příjemný kolektiv, přátelský a funkční tým, nástup možný
ihned. Benefity: 3 dny sick day, bonusy/prémie, sleva na firemní výrobky/služby, příspěvek na stravování – stravenky,
příspěvek na sport – Multisport karta, firemní akce. V případě
vašeho zájmu zašlete, prosím, své CV spolu s fotografií na
e-mail: ghc@ghc.cz
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Na naše ambulantní pracoviště a na operační sály aktuálně
přijmeme lékařky/lékaře v oboru oftalmologie – absolvent
a vitreoretinální specialista diagnostik/operatér. Nabízíme zázemí stabilní, dynamické a rostoucí společnosti, práci
s moderními přístroji v perspektivním kolektivu, spolupráci
s předními českými oftalmology, možnost stáží a dalšího
vzdělávání, osobní benefity (Multisport karta, příspěvek na
penzijní pojištění, placené volno na vzdělávání atp.), progresivní hodnocení, atestovaným lékařům operativu předního
i zadního segmentu. Místo pracoviště: Praha, Mladá Boleslav.
V případě vašeho zájmu o uvedenou pozici prosím zašlete svůj
životopis na adresu tanahanouskova@topesthetic.cz,
tel. 603 842 132
Jistota stabilního zaměstnání? Práce, která dává smysl? Nabízíme uplatnění absolventům a lékařům všech specializací.
Jednáme individuálně a na rovinu. Rádi vám představíme naši
vizi. Napište nám na e-mail radek.havlas@mediterra.cz.
Ozveme se vám!
Hledáme praktického lékaře na plný/částečný úvazek do
akreditované ordinace v Uherském Brodě a také do zavedené
ordinace ve Slušovicích poblíž Zlína, která bude v případě zájmu v budoucnu k odkoupení. Nabízíme různé typy úvazků dle
vašich možností, nadstandardní platové podmínky a spoustu
benefitů. Můžeme vám zajistit získání praxe a vedení k atestaci
ze všeobecného lékařství. Více informací na adela.tikovska@
me.com nebo na tel. 608 776 277
Přijmeme lékaře se specializací v oboru dermatovenerologie
pro ambulance ve Slaném, v Rakovníku a v Novém Strašecí.
Je možný plný i částečný úvazek. Nabízíme nadstandardní
mzdové ohodnocení, akreditované pracoviště, podporu dalšího
vzdělávání a další benefity. Více informací na tel. 602 807 866
nebo pcepela1@seznam.cz
Do mé kompletně vybavené ordinace v okolí Slap hledám
kolegu na 2 dny v týdnu. Odměna 650 Kč/hod. Ordinace je
akredit. pracoviště, pomůžu vám s přípravou k atestaci. Cesta k pravému venkovskému lékařství. Nástup možný ihned.
Kontakt: doktor.slapsko@gmail.com
Na naši EUC Kliniku Kladno hledáme lékaře radiologa nebo
mamologa. Provádíme klasickou standardní škálu rtg vyšetření i obecná ultrazvuková vyšetření. Naše akreditované
mamocentrum nabízí pacientům komplexní péči, tedy nejen
diagnostiku, ale i následnou chirurgickou a onkologickou léčbu. V případě zájmu nabízíme lékařům radiologům možnost
zaškolení do problematiky diagnostiky prsu či započtení
mamologických výkonů v rámci specializovaného výcviku.
Kontakt: ivana.mrazkova@euc.cz, 725 523 628
Na naši EUC Kliniku Praha přijmeme lékaře radiologa. Jedná
se o klidnou a nestresovou práci v ambulantním provozu,
kde kromě klasické standardní škály rtg vyšetření provádíme i všechna obecná ultrazvuková vyšetření. Jsme otevřeni
různým velikostem a formám úvazku. Kontakt: milena.
bohmova@euc.cz, 606 049 102
Psychiatrická léčebna Lnáře, akreditované pracoviště, hledá
lékaře, příp. absolventa LF se zájmem o obor psychiatrie.
Nabízíme byt 2+1 přímo v areálu léčebny, dobré pracovní
podmínky, nadstandardní platové ohodnocení, příjemné
pracovní prostředí v malém kolektivu. Možnost odborného
růstu. Při stabilizační dohodě významný podíl na nákladech na vzdělání (úhrada seminářů, kurzů atd.). Kontakt:
PL Lnáře, 383 495 101, prim. MUDr. Jana Zahradníková,
605 164 841, sekretariat@pllnare.cz, www.pllnare.cz
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme sekundárního
lékaře na I. kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí. Předpokládaný nástup 1.7.2019. Kontakt: Jan Adamus,
Jan.Adamus@vfn.cz. Kompletní znění inzerátu naleznete
na www.vfn.cz – kariéra
Nemocnice následné péče s poliklinikou Lomnice n. P.
hledá lékaře. Nástup možný dle domluvy, možnost práce
i na zkrácený prac. úvazek nebo dohodu. Požadujeme: samostatně pracujícího lékaře se specializovanou způsobilostí,
bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Nabízíme: služební
byt, mzdové ohodnocení dle vzdělání a délky praxe, možnost
odborného růstu, zaměstnanecké benefity. Kontakt: prim.
MUDr. Bobišová A., bobisova@nnplomnice.cz, 481 672 926,
481 671 112
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hledáme kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spektrum výkonů oboru včetně estetické a korektivní dermatologie. Smlouvy s pojišťovnami máme zajištěny. Dobré
finanční ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615,
synovcova@ambicare.eu
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestovaného
gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový přístup,
celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolposkopie).
Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku. Požadujeme
profesionální přístup. Kontakt: 601 360 615, gyn.ordinace@
email.cz
Přijmu lékaře do kožní ambulance v KT. Úvazek dle domluvy.
Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů vč. estetiky.
Výborné fin. ohodnocení. Možno i před atestací. Jsme akreditované vzděl. pracoviště v oboru dermatovenerologie. Ubytování
zajistím. Kontakt: 737 441 365
SurGal Clinic, s. r. o., se sídlem Drobného 38-40, 602 00 Brno,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: lékař rehabilitační medicíny. Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru (atestace
v oboru), trestní bezúhonnost, loajalitu, nadstandardní přístup
k pacientům/plnění pracovních povinností. Nabízíme: práci na
plný nebo zkrácený úvazek (i DPČ) v ambulanci i na lůžkovém
RHB oddělení, nadstandardní finanční ohodnocení, spolupráci
při zajištění bydlení v Brně, příspěvek na vzdělávání, závodní stravování, zaměstnanecké benefity a další. Mzda bude
upřesněna při osobním jednání. Nástup dle dohody. Kontakt:
životopis prosím zašlete na e-mail jobs@surgalclinic.cz
Soukromá rehabilitační ambulance Centrum léčebné rehabilitace MUDr. Antonín Koukal, spol. s r.o., Brno, přijme do
pracovního poměru lékaře v oboru rehabilitační a fyzikální
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medicína. Nástup dle dohody. Možno i kratší úvazek. Nabízíme
zajímavé mzdové podmínky, podporu vzdělávání, benefity.
Kontakt: Eva Ryšavá, 724 368 122, rysava@clr.cz
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací z klinického oboru na pracoviště protialkoholní záchytné
stanice. Nástup a výše úvazku dle dohody. Nabízíme práci
v nepřetržitém 12hodinovém provozu, přátelský kolektiv,
zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování,
možnost využití služebního bytu, příspěvek na vzdělávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail
d.studena@prahamp.cz, 222 924 214
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací v oborech
interna, ORL, rtg, kardiologie, diabetologie a oční. Nástup
a výše úvazku dle dohody. Nabízíme zavedenou a moderně
vybavenou ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé
finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek na
vzdělávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail
d.studena@prahamp.cz, 222 924 214
Lékaře psychiatra do rozšířené psychiatrické ordinace
Kladno, částečný úvazek s možností 1,0, zavedená ordinace, kolegiální přístup, zázemí, flex. nastavení, možné další
odbor. aktivity, nadstandardní fin. podmínky. Kontakt:
info.hr@clinterap.cz
Ambulantní komplement s centrem klinických studií hledá
posilu lékaře revmatologa do zavedené revmatologické ordinace v Praze 10. Kolegiální přístup, pracovní sml., možnost
dalších odbor. aktivit, 5 týd. dov., nadstandard. odměna. Více
info: 601 304 484
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno, odd. ARO,
přijme lékaře/ku. Požadavky: •ukončené vzdělání na LF podmínkou •specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie
a intenzivní medicína. Další informace: •nadstandardní finanční ohodnocení •onkologický a rizikový příplatek od nástupu,
možnost osobního příplatku a odměn •nástup dle dohody
•více informací na www.mou.cz. Kontakt: prim. MUDr. Petr
Jelínek, Ph.D., jelinek@mou.cz, 543 132 600
Do zavedené ordinace praktického lékaře pro dospělé v Kamenici nad Lipou (Kraj Vysočina) hledám lékaře na výpomoc.
Ordinace je moderně přístrojově vybavená. Zájemci nabízím
plat 80 tis. hrubého (plný úvazek), lze i zkrácený pracovní
úvazek, flexibilní rozložení pracovní doby, 5 týdnů dovolené,
služební auto, možnost přespání v místě. Pro neatestovaného
lékaře poskytnu garanci v oboru VPL, pro začínajícího lékaře
zajistím školitele v oboru VPL. V případě zájmu nebo dalších
dotazů mne kontaktujte kdykoliv na tel. 721 456 096 nebo
info@mudrkazikova.cz
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před atestací) na plný nebo částečný úvazek. Atraktivní finanční
podmínky. Praha 5-Stodůlky. Kontakt: info@genecare.cz,
602 650 312
Do endokrinologické ordinace v Jablonci nad Nisou hledáme atestovaného endokrinologa minimálně na 2 dny
v týdnu, popř. přijmeme atestovaného internistu se
zájmem o endokrinologii. V případě zájmu nás kontaktujte na
v.prejzek@seznam.cz
Přijmeme lékaře do zavedené dermatovenerologické ambulance v Rumburku. Nabízíme plat min. 50 000 Kč čistého
dle výkonnosti ordinace za plný úvazek, 5 týdnů dovolené, sick
days. Zavedení nehrazených korektivních a estetických výkonů
vítáno – veškerý zisk připadne lékaři. V ordinaci zkušená sestra.
Široká spádová oblast. Možný i zkrácený úvazek. Kontakt:
v.prejzek@seznam.cz
Hledáme PLDD do kompletně zařízené ordinace – odchod
do důchodu, menší obvod, možnost rozšiřování, možno i na
částečný úvazek. Nástup možný od 7/2019. Vysoké nad Jizerou.
Kontakt: 775 155 166
Homea spol. s r.o. přijme lékaře gynekologa, chirurga
do diagnostického, laserového a estetického centra na
DPP (možnost večerního provozu). Plat dle dohody. Možnost ubytování v privátním bytě. Kontakt: 724 911 033,
culkova@homea.cz
Homea spol. s r.o. Pardubice přijme lékaře dermatologa do
akredit. pracoviště pro ambulantní dermatovenerologii na DPP
(možnost večerního provozu). Plat dohodou. Možnost ubytování v privátním bytě. Kontakt: 724 911 033, culkova@homea.cz
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé,
i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat 600–800
Kč za hodinu. Místo vykonávání: v Liberci a okolí. Kontakt:
info@medling.cz
Do ordinace VPL v Praze 8, Poliklinika Čumpelíkova, přijmeme atestovaného lékaře/lékařku. Jedná se o prosperující ordinaci (1700 registr. pacientů) vybavenou EKG, CRP,
INR. Zkušená sestra. Nabízíme 5 týdnů dovolené, příspěvek
na vybrané vzdělávací akce, maximální pomoc s administrativou. Nástup možný od 1.7.2019. Kontakt: 737 311 608,
tyna.maresova@gmail.com
Do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Praze 4
přijmu lékaře na pravidelný zástup s výhledem převzetí praxe.
Informace na telefonu 602 966 488
SurGal Clinic, s.r.o., se sídlem Drobného 38-40, 602 00 Brno,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: lékař internista. Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru (atestace z oboru
interna), trestní bezúhonnost, loajalitu, nadstandardní přístup k pacientům/plnění pracovních povinností. Nabízíme:
práci na plný nebo zkrácený úvazek (i DPČ), nadstandardní
finanční ohodnocení, spolupráci při zajištění bydlení v Brně,
příspěvek na vzdělání, závodní stravování, zaměstnanecké benefity a další. Mzda bude upřesněna při osobním
jednání. Nástup dle dohody. Životopis posílejte na e-mail
jobs@surgalclinic.cz
Lékař s atestací biochemie/hematologie/mikrobiologie na Pardubicko: 40hod. úvazek, 50 % ambulantní péče
+ 50 % vědecká činnost. Plně vybavená ordinace, samostatnost,
home office, velký prostor pro seberealizaci. Kontakt: lenka.
kubanek@aprofes.cz

Přijmeme lékaře oftalmologa (s atestací nebo základním
kmenem) do akreditované oční ambulance v Šumperku.
Nabízíme flexibilní pracovní dobu, úvazek 1,0 nebo 0,8,
spolupráci zkušených sester a optometristy, moderní
přístrojové vybavení, zaměstnanecké benefity. Platové
ohodnocení až 120 000 Kč měsíčně. Kontakt: 608 540 531,
optomedic@seznam.cz
Rtg pracoviště na poliklinice v Kroměříži přijme lékaře/lékařku
odb. radiologie na celý (je ale možný i částečný) úvazek. Naše
ordinace viz www.jv-medi.cz. Znalost mamografie není nutná. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, výkonnostní
odměny, 13. plat, jednorázový stabilizační příspěvek. Možnost
bydlení (RD), služební vozidlo, dodatková dovolená, 3 dny
placené rehabilitace, bez služeb a bez víkendů, příspěvek na
stravu. Možnost částečně home office. Vhodné i pro důchodce.
Kontakt: jivod@post.cz
Přijmu alergologa – klinického imunologa i v penzijním
věku do ambulancí v Praze 6-Petřinách. Solidní spolupráce
– nadstandardní plat. Zaškolení na PC a v systému práce,
možné i ubytování. Kontakt: 602 275 113, rakosnik@uvn.cz
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou
ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo 2× 0,5
dne). Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru dermatovenerologie. CV prosím na e-mail pekate@seznam.cz,
info na tel. 603 804 496
Přijmeme neurology a ortopedy do soukromé ambulance
v Praze. Nabízíme práci na HPP, DPP. Volné víkendy a svátky,
nástup možný ihned, platové podmínky dle dohody. Kontakt:
777 247 336, 777 700 821, dr.vostep@centrum.cz
Přijmu očního lékaře/lékařku do ordinace v Praze 9, Poliklinika Prosek. Na plný či částečný pracovní úvazek. Dobré platové podmínky, zaměstnanecké benefity. Kontakt:
ocni.prosek@seznam.cz, 775 298 669
Přijmeme na celý pracovní úvazek lékaře/lékařku se specializací rehabilitační a fyzikální medicína, i v předatestační
přípravě – náklady proplatíme. Práce v Domažlicích a v Horšovském Týně. Výhledově služební byt. Kontakt: zdeneksos@
seznam.cz, 602 464 980
Do akreditované ordinace praktického lékaře Praha 5 přijmu
lékaře na 2–3 dny v týdnu. Kontakt: 603 585 081
Hledám zástup za mateřskou dovolenou (0,5–3 roky dle domluvy) do ordinace VPL ve Slavkově u Brna. Doba nástupu
od 1.8.2019, nejpozději možno 1.1.2020. Další info na e-mail
svobodov.mich@seznam.cz
Psychiatrické pracoviště v Praze 4 přijme do svých řad lékaře/lékařku v oboru dětské a dorostové psychiatrie
úvazek 0,2–1,0 a lékaře/lékařku v oboru psychiatrie úvazek
0,2. Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu, příjemné pracovní prostředí. Kontakt:
hartos@mamadu.cz, 603 288 822
Hledám psychoanalyticky orientovaného psychiatra ke
spolupráci v ambulanci v Praze 5. Nabízím slušné jednání,
respekt, pracovní dobu dle osobních preferencí, výhodné
platové podmínky. Kontakt: 777 237 598
Do akreditované ordinace VPL v Praze 4 přijmu lékaře/ku.
Požadavky: atestace z VPL či absolvování interního kmene pro obor VPL. Nástup: po dohodě. Podmínky: zpočátku úvazek 0,2, později možnost rozšíření. Kontakt:
lekar@doktorvpraze.cz
Praktický lékař v Mělníku a okolí. Jsme rodinné
zařízení s tradicí, které zde působí již 5 let, a vzhledem
k velkému zájmu pacientů rozšiřujeme naši ordinaci
o další úvazek lékaře. Hledáme lékaře zkušené, ale i rezidenty (v ordinaci je přítomný školitel). Odměna: 65
000 Kč netto při 30 ordinačních hodinách týdně, 5 týdnů dovolené, lze i zkrácený pracovní úvazek. Ordinační
hodiny si nastavíte sami dle vašich potřeb, hradíme
vybrané kongresy a vzdělávací akce, poskytneme vám
maximální podporu týkající se veškeré administrativy:
Jste zde, abyste léčili, nikoliv „papírovali“. Jsme dobrý tým a těšíme se na vás. Kontakt: barbora.geny@
vseobecnylekar.cz, 608 020 067
Ordinace VPL v Posázaví, 33 min. od Prahy. Jsme rodinné akreditované zařízení, provozující sdruženou praxi
v Posázaví, působíme v Čerčanech, Zruči nad Sázavou,
Sázavě a nyní nově i v Kácově. Hledáme kolegu do našeho
týmu, možno i v přípravě k atestaci či z atestace v jiném
oboru. Připravíme vás k atestaci a ukážeme kouzlo venkovské praxe! Nabízíme: mzdu 65 000 Kč netto/měsíčně při
30 hod. týdně (možný i částečný úvazek), 5 týdnů dovolené,
hrazené kongresy a vzdělávací akce, uvolnění na povinné stáže, moderní a vybavenou ordinaci (CRP, INR, EKG,
holter, OSA), pracovní dobu přizpůsobenou vašim požadavkům, možnost nastavit si ordinační hodiny. Nástup:
1. 9. 2019. Kontakt: barbora.geny@vseobecnylekar.cz;
608 020 067
VPL Netvořice, 30 km od Prahy. Akreditovaná rodinná ordinace praktika urgentně hledá lékaře do malebné, vybavené
venkovské praxe nedaleko Slap. Práce na částečný úvazek
10 hodin týdně (pondělí, pátek), možno dny pozměnit. Vhodné
i pro lékaře jiných oborů, kteří touží věnovat se VPL (odborný
dohled, školitel a akreditace zajištěny). Odměna 21 000 Kč
měsíčně netto při 10 ordinačních hodinách týdně. Podporujeme vzdělávání a osobní rozvoj lékařů, zodpovědně vás
připravíme k atestaci, uvolníme vás na všechny potřebné stáže
v rámci předatestační přípravy, hradíme účast na vybraných
vzdělávacích akcích. Kontakt: barbora.geny@vseobecnylekar.cz, 608 020 067
Nefrologie s.r.o. Praha 4-Chodov hledá nefrologa s atestací
na částečný pracovní úvazek. Dobré platové podmínky,
flexibilní pracovní doba. Znalost sonografie a zkušenost
s peritoneální dialýzou výhodou. Případně zaučíme. Kontakt: hornova.lucie@seznam.cz
Přijmeme EEG laborantku na částečný úvazek (0,2) pro
novou dětskou neurologickou ambulanci v centru Pra-
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hy. Vhodné i pro důchodce či MD. Kontakt: 604 177 144,
sonolab@sonolab.cz
Soukromá dermatologická ordinace v Praze 2 přijme na plný
úvazek zdravotní sestru. Nabízíme nadstandardní a motivační finanční ohodnocení, příjemné prostředí. Požadujeme
milé vystupování, komunikativnost, kladný vztah k práci
a znalost práce na PC. Nástup v září 2019. Zašlete nám prosím
svůj životopis, budeme vás kontaktovat: info@avecutis.cz
Nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy přijme všeobecného lékaře/lékařku, internistu, možno i v důchodovém
věku, i na částečný úvazek. Požadujeme znalost angličtiny. Mzda
až 75 000 Kč/měsíc.
Jednosměnný provoz v ambulantním zařízení. Kontakt:
739 158 444, hcp@volny.cz
Do zavedené ordinace v Českých Budějovicích přijmeme VPL
na plný úvazek. Nástup podle domluvy. Vhodné i pro lékaře
v předatestační přípravě. Nabízíme nadstandardní platové
ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání, 5 týdnů dovolené,
přátelský kolektiv a příjemné pracovní prostředí. Kontakt:
pavla.jannova@osobni-lekar.com, 775 572 249
Nabízím spolupráci pro dermatologa v rámci příjemné ordinace
v centru Prahy u stanice metra. Rozsah i typ spolupráce je na
společné domluvě. Kontakt: hynek.h@seznam.cz
Hledám jazykově vybaveného psychiatra nezatíženého předsudky a profesními stereotypy, k dlouhodobé spolupráci v péči
o cizince žijící v ČR. Kontakt: 604 220 920
Zdravotnické zařízení Palas Athéna hledá lékaře radiologa. Sonografická vyšetření břicha, měkkých tkání, skiagrafické popisy.
Moderní přístrojové vybavení, výhodné finanční ohodnocení.
Příjemný, menší kolektiv. Kontakt: 608 906 668
INEP (Praha-Karlín) přijme do svých řad dětského psychiatra/dětského neurologa/neurologa/klinického psych./
PLDD. Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení,
flexibilní pracovní dobu a příjemný kolektiv. Kontakt:
739 451 861, borosova@inep.cz
Palas Athéna hledá lékaře na oddělení jednodenní chirurgie
na plný úvazek se zájmem o provádění většího množství laparoskopických operací. Nabízíme možnost velkého profesního
rozvoje v oblasti laparoskopie a výhodné platové i pracovní
podmínky. Kontakt: 608 906 668
Do ORL ambulance ve Dvoře Králové nad Labem hledáme
lékaře/lékařku na 1–2 dny v týdnu, nástup od 1.7.2019. Plat
dohodou. Kontakt: karinsebesova@seznam.cz, 608 662 586
Hledám dlouhodobý zástup do ordinace PL. Slavkov u Brna
a okolí. Kontakt: tommi.praktik@centrum.cz
Hledáme lékaře/lékařku do ordinace VPL v Praze 5-Stodůlky na
zkrácený pracovní úvazek 2 dny v týdnu. Kontakt: ordinace@
hmmedic.cz, 226 633 950
Přijmu psychiatra a psychoterapeuta do ambulantního
zařízení v Beskydech, Frýdek-Místek (ambulance a denní stacionář). Práce v ambulanci 30 hod. týdně. Plat jako
v nemocnici se službami. Benefity (stravenky, auto). Příjemné, moderní prostředí zaměřené na pacienta. Kontakt:
info@dobrapsychiatrie.cz
Do ordinace VPL v Praze 1 přijmeme lékaře nebo lékařku absolventa (případně na MD) na částečný úvazek flexibilně dle
vaší potřeby. Získání praxe v ordinaci a vedení k atestaci ze
všeobecného lékařství. Kontakt: www.vaspraktik.cz, hynek.
jebavy@gmail.com, 777 156 537
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme ústavního hygienika a lékaře specialisty: anesteziolog, radiolog a internista. Možnost práce na zkrácený úvazek. Nabízíme zázemí
stabilní spol. s tradicí, zajímavé benefity. Další informace na tel.
296 511 240/800, personalni@upmd.eu
Do zavedené ordinace VPL s akreditací a závodní péčí (v centru
Brna) hledáme lékaře, atestace není podmínkou. Informace na
eliska.brouskova@lclazne.cz
Hledáme kolegu/kolegyni psychiatra do týmu v Psychosomatickém centru Praha na částečný úvazek. Kontakt: ordinace@
pscpraha.cz, 735 758 837
Přijmeme lékaře do alergologicko-imunologické ordinace
v Praze 8 s atestací či v předatestační přípravě z alergologie-imunologie. Nástup možný ihned na plný či částečný úvazek.
Nabízíme: 2× ročně odměny, stravenky Sodexo, každoroční
úhradu členských poplatků ČLK. Životopisy zasílejte na
krobova@immunia.org
Dermatologické, estetické a laserové centrum Esthedermia
Chrudim hledá lékaře/ku v oboru dermatologie. Jsme akreditované vzdělávací pracoviště v oboru dermatovenerologie.
Nabízíme přátelské a flexibilní prostředí, podporu vzdělávání,
špičkové laserové vybavení, možnost pronájmu bytu v budově
centra a 5 týdnů dovolené. Nástup možný ihned, i na zkrácený úvazek, možnost i absolvent se zájmem o obor. Kontakt:
604 219 740, kozni.chrudim@seznam.cz
Přijmeme radiologa-sonografistu na částečný úvazek do
polikliniky v Praze 6. Pracovní doba podle dohody, dobré platové
a pracovní podmínky. Kontakt: nefro@volny.cz, 604 898 043
Do ordinace TVL+FBLR v Praze 6 hledám lékaře/ku na flexibilní pracovní dobu, na částečný úvazek nebo DPP (možné
i v přípravě v oborech TVL, FBLR, PED, ORTOP, KARDIO).
Velmi dobré platové podmínky, příspěvek na vzdělávání. Prosím,
volejte 775 054 300
Zavedená neurologická ambulance v Praze 9 přijme
neurologa na 1–2 dny v týdnu, út, st. Znalost EEG či
EMG vítána, není však podmínkou. Kontakt: 737 113 131,
neu-proch@seznam.cz

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Lékařka – atestovaný pediatr, spec. způsobilost PLDD, hledá zaměstnání v Praze na částečný až plný úvazek. Kontakt:
606 554 786
Všeobecná praktická lékařka, atestace v r. 2009, hledá zaměstnání v ambulanci VPL v Brně na částečný až plný úvazek,
event. pozdější odkoupení. Kontakt: 608 371 292
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Koupím nebo postupně převezmu ordinaci VPL pro dospělé
v Liberci. Nejlépe forma s. r. o. Možno během roku 2019 nebo
dle dohody. Jsem všeobecný praktický lékař. Prosím o nabídku.
Kontakt: handymail@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi v oboru gynekologie a porodnictví,
právní forma s. r. o., Praha-Vršovice. Kontakt: 606 454 489
odpoledne mimo čtvrtky
Přenechám dobře zavedenou praxi revmatologie-interna
v Praze 6 (odchod do penze). Tram, bus u ordinace. Bezbariérový vstup – přízemí. Celk. plocha 100 m2. Volné od
1. 1. 2020. Kontakt: 724 870 869
Prodám zavedenou ordinaci VPL ve Žďáru n. Sázavou.
Praxe je středně velká, vedena jako s. r. o.. Předání na přelomu 2019/2020 z důvodu odchodu do důchodu. Více info:
vysocina.vpl@seznam.cz
Hledáme kupce pro gastroenterologickou praxi v Jindřichově
Hradci. Více informací na tel. 736 242 706
Prodám zavedenou ordinaci očního lékaře v Uničově, mnoho
pacientů. Předání na konci roku (odchod do důchodu). Levně.
Více info na 731 556 509
Prodám do rukou atestovaného kolegy(ně) zavedenou praxi
VPL v Plzni s větší prac.-preventivní péčí. Smlouvy s hlavními
ZP, solidní obrat, nízký nájem. Předání na přelomu 2019/2020
(odchod do důchodu). Více info: plzen.vpl@seznam.cz
Nabízím možnost absolvování povinné praxe v akreditované ordinaci VPL pro kmen VPL i kmen interní, plně vybavené. Kontakt: marcel.nesvadba@centrum.cz nebo
www.marcelnesvadba.cz
Koupím ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Tachově nebo Plané u Mariánských Lázní. Kontakt: 604 286 252,
kretova.m@seznam.cz
Koupím nebo postupně převezmu ordinaci VPL pro dospělé
v Liberci. Nejlépe forma s. r. o. Možno během roku 2019 nebo
dle dohody. Jsem všeobecný praktický lékař. Prosím o nabídku.
Kontakt: handymail@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi PL s. r. o. v Přerově. Cca 1600 pacientů,
předání během r. 2020. Zpočátku možnost spolupráce. Kontakt:
praktik.prerov@seznam.cz
Přenechám dobře zavedenou fyzioterapeutickou ordinaci ve
Zruči nad Sázavou. Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.
Kontakt: pavleckova.jana@seznam.cz, 606 280 552
Prodám zavedenou chirurgickou ambulanci v Blansku, poliklinika, spol. s r.o., úvazek 1,0. Smlouva se všemi pojišťovnami.
Kontakt: ladislav.kincl@centrum.cz, 605 152 737
Prodám zavedenou ortopedickou ambulanci v Opavě. Kontakt: 734 763 336
Prodám zavedenou ordinaci VPL (s. r. o.) v Přerově. Kontakt:
734 763 336
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt:
AD Medica, 734 763 336, 775 679 982
Koupím gynekologickou ambulanci v Plzni a okolí. Spolupráce
či postupné převzetí možné. Kontakt: 724 180 795
Přenechám velmi dobře zavedenou ordinaci PLDD (s. r. o.)
v Letohradě, okr. Ústí n. Orlicí. Pozn: velmi výhodně, termín
dohodou. Kontakt: 602 115 928
Prodám/přenechám zavedenou neurologickou ordinaci včetně
EMG + EP, man. medicína. Zlínský kraj. Pro více informací,
prosím, volejte 603 252 303
Přijmu do zaměstnaneckého poměru PLDD s možností postupného převzetí praxe. Ambulance je situovaná v NsP Orlová, okr.
Karviná. Kontakt: 603 508 933
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé v Lounech za výhodných podmínek kolegovi (kolegyni) se zájmem o práci
v oboru. V objektu je k dispozici byt. Mohu dále vypomoci
1–2 dny v týdnu + během dovolené. Kontakt: 728 100 830,
mgrdavid@avipln.cz
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé v Plzni. Kontakt: 606 188 542, mudr.kabat@seznam.cz
Odkoupím kardiologickou praxi v okresech Rychnov nad
Kněžnou či Ústí nad Orlicí nebo v blízkém okolí. Kontakt:
bkardio@seznam.cz
Přenechám dobře zavedenou ordinaci prakt. lékaře pro dospělé v centru Děčína. Kontakt: 722 579 505
Hledám pediatra pro bezúplatný převod ordinace PLDD
Horní Planá – Černá v Poš. – Hořice na Š. v krásném prostředí rekreační oblasti Lipensko. Vstřícný přístup obec. úřadů.
Možnost obecního bytu 4+1 v H. Plané. Kontakt: 602 118 123,
jan.indra@centrum.cz
Prodám zavedenou soukromou revmatologickou
a interní praxi v Třeboni. Kontakt: 602 853 435,
eva.spulakova@seznam.cz
Prodám levně jako FO zavedenou, malou a vybavenou praxi VPL v soukromém vlastnictví v rekreační oblasti Seč
u Chrudimi. Odchod do důchodu. Kontakt: 734 469 216,
dagmar.holeckova@seznam.cz
Hledáme zástup do ordinace PL ve Slušovicích na 1–5 dnů
v týdnu (dle vašich možností). Vhodné i pro neatestované, akreditaci máme. Výhledově i možnost převzetí ordinace za velmi
výhodných podmínek. Kontakt: 603 892 369
Prodám dobře zavedenou dermatologickou praxi ve Znojmě,
atraktivní místo, parkování, blízkost MHD a nádraží. Ordinace
v osobním vlastnictví, kompletně vybavená, operační sálek,
kosmetická místnost s IPL, soft lasery. Kontakt: eisenbrukova@seznam.cz
Prodám výhodně ordinaci PLDD (s. r. o.) v Praze 5. Bonitní
klientela, smlouvy se všemi ZP, moderně zařízená ordinace.
Kontakt: 773 380 863, 55erlenstegen@gmail.com
Koupím psychiatrickou ambulanci (s. r. o., smlouvy se ZP),
lze i s AT. Praha, Praha-východ. Spolupráce či postup. převzetí
možné. Nevylučuji i solidní místo u velmi silné společnosti.

SZP (Mgr.) mohu přivést. 28 let v oboru, II. A, licence, diplom
CŽV. Kontakt: 737 574 417
Převezmu úvazek interní ambulance v Praze. Prosím volejte
775 679 009, jsem přímý zájemce
Prodám levně přístroje, nástroje, nábytek do ORL ambulance
(audiometr, tympano, OAE, mikroskop). Kontakt: 603 561 885
Prodej parodontologie Brno. Prodám zavedenou stomatologickou praxi parodontologie na pěkné adrese v Brně, nízký nájem
vč. právně-administrativního servisu. Kontakt: 775 679 009
Hledám lékaře do zavedené ordinace PL pro dospělé. Prozatím
zástup 1–3 dny v týdnu s možností pozdějšího odkoupení praxe.
Bělá pod Bezdězem. Kontakt: 602 487 485
Zajišťujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně komplexního servisu, vyhledání kupujícího/prodávajícího,
cenové expertizy a odborné konzultace. Celá ČR. Kontakt:
infoprolékaře.cz, 777 230 027
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé
vedenou formou s. r. o. ve Štramberku. Kontakt: 603 844 122
Prodám zavedenou lékařskou praxi VPL v Hodkovicích nad
Mohelkou, 10 min od Liberce. Smlouvy se všemi pojišťovnami.
Volejte na 608 863 773. Děkuji
Prodám zavedenou ordinaci PL v Jihlavě, poliklinika
Dům zdraví. Počet pacientů cca 1800. K 1.1.2020. Kontakt:
pechlucie5@gmail.com
Prodám zavedenou oční ordinaci v centru Liberce
za velmi výhodných podmínek. Kontakt: 732 707 579,
ocni.michalicka@centrum.cz
V Praze a okolí koupím RDG praxi s nasmlouvanými UZ výkony.
Zájem trvá i pro event. plánovaný prodej v budoucnosti. Kontakt:
prahauz@seznam.cz
Za rozumných podmínek přenecháme 2–4 ordinace s lékárnou v centru Prahy, i s navázanou VIP klientelou. Vhodné pro
obory: ortopedie, rehabilitace, fyzioterapie, psychiatrie. Možno
i jiné. Možno i samostatně (2+2 ordinace + lékárna). Kontakt:
604 220 920
Přenechám praxi VPL v okrese J. Hradec s rozsáhlou klientelou.
Současně nabízím k pronájmu či prodeji prostory ordinace
a bytu 4+1 ve společném rodinném domě. Kontakt: 774 374 689,
jiri.tomandl@seznam.cz
Prodám zavedenou lékařskou praxi VPL Mělník, 30 min
od Prahy. Krásné prostory po rekonstrukci. Volejte na
775 679 009. Děkuji
Prodám dobře zavedenou velkou dermatologickou praxi
(23 tis. karet) mezi Olomoucí a Šumperkem z důvodu odchodu
do důchodu. Možná výpomoc 2–3 dny v týdnu. Levně. Kontakt:
603 527 754
Pronajmu slunnou ordinaci s výhledem do zeleně v Lékařském
domě Teta, Praha 8, Zenklova 39. Celkem 54 m2 (2 místnosti,
2× WC, čekárna). Ve 2. poschodí s výtahem. Klidná lokalita
s možností parkování, lékárna v přízemí. Soukromý dům, slušné jednání, podmínky dohodou. Kontakt: milanzastera@
seznam.cz, 602 321 358, 603 212 558
Město Odry hledá praktického lékaře pro děti a dorost. Nabízíme: převzetí soukromé praxe PLDD, výraznou slevu na nájmu
ordinace, přidělení bytu, příspěvek od města. Bližší informace:
Ing. Šmaus, 556 778 170, martin.smaus@nemocniceodry.cz
Koupím ortopedickou ambulanci (živnost či s. r. o.) v Libereckém kraji a okolí. Kontakt: 721 287 198
Prodám zavedenou, středně velkou praxi VPL v Brně.
Praxe vedena jako s. r. o., umístěna na sídlišti, výrazný potenciál růstu. Smlouvy se ZP zajištěny. Důvodem
prodeje je plánovaný odchod do důchodu. Více info na
vpl.brno@seznam.cz
Přenechám lukrativní, velmi dobře zavedenou praxi
PL ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Kontakt:
608 799 954, doktor.stm@post.cz
Prodám velmi dobře zavedenou praxi VPL, včetně závodní
péče, v centru Brna. Smlouvy s pojišťovnami, ordinace vedena
jako s. r. o. Informace na praktickylekarbrno@seznam.cz
Prodám/přenechám zavedenou neurologickou praxi, Liberec.
Kontakt: 722 442 118

ZÁSTUP

Hledám zástup do ordinace praktického lékaře, Plzeň centrum. Pouze 1 den v měsíci. Odměna 5000 Kč za 1 den. Vhodné
pro důchodce. Prosím volejte nebo pište SMS na 721 619 916
Hledám do své akreditované ordinace VPL na občasný zástup diplomovanou zdravotní sestru. Kontakt:
www.marcelnesvadba.cz
Hledám zástup během rodičovské dovolené v ordinaci v Praze
5. 1–3 dny v týdnu. Moderní vybavení, výborná sestra. Ordinační hodiny, nástup a platové podmínky dohodou. Kontakt:
732 619 098, mudr.hrdinova@email.cz
Uvítám jakoukoliv pomoc v ordinaci PL v Praze 5 v blízkosti metra Hůrka od 09/2019. 1–3 dny v týdnu, dlouhodobá spolupráce vítána. Možno započítat předatestační
praxi, ordinace je akreditována. Kontakt: 732 619 098,
zastuppraha5@email.cz
Hledám zástup do své ordinace na jeden den v týdnu (dle dohody) a na dobu dovolené. Jsem PL + internista. Praha 9-ČM
II. Kontakt: 607 954 188, 281 912 870
Do ordinace PL pro dospělé (s. r. o.) pro měsíce květen,
červen 2019 hledáme atestovaného kolegu. Práce v programu PC Doktor nutná. V případě oboustranné spokojenosti
lze jednat o odprodeji praxe nebo úzké formě spolupráce.
Praha 2-Vinohrady, skvělá dostupnost MHD. Kontakt:
731 102 483, 727 950 010
Do ordinace PL pro dospělé v Praze 7 hledám kolegu na zástup
po dobu mé nemoci (cca 2 měsíce, 2 až 4 dny v týdnu), dlouhodobější spolupráce je možná. Pro bližší informace volejte prosím
tel. 603 814 198 nebo pište na e-mail iva.krizova@centrum.cz
Hledám zástup do ordinace praktického lékaře pro dospělé na 1–2 dny v týdnu, Praha 3, nástup od 09/2019, lze i dříve.
Zrekonstruovaná ordinace s dobrým přístrojovým vybavením

(EKG, TK holter, CRP, INR), zázemí polikliniky, dostupnost
MHD (stanice Želivského), nadstandardní plat. podmínky,
max. podpora týkající se administrativy, flexibilita. Kontakt
731 411 481, avaclavkova@seznam.cz
Hledáme nutně (závažná nemoc) zástup do ordinace praktického lékaře, ev. s výhledem na odkoupení. Plat dle domluvy. Poliklinika Škoda, Mladá Boleslav. Kontakt: 739 402 038,
VicenovaJana@seznam.cz
Hledám na 1 den v týdnu na preventivní prohlídky zástup do ordinace PL. Nejlépe středa dopoledne. Kontakt:
MUDr. Jitka Nováková, Praha 9, Generála Janouška 902,
j.novakova@email.cz, 281 913 090
Hledám atestovaného praktického lékaře nebo internistu
na zástup do ordinace v Opavě po dobu RD (cca 6 měsíců),
plně vybavená ordinace, elektronická kartotéka, zkušená sestra, předpokládaný termín od října 2019. Kontakt: 731 517 109
Hledám dlouhodobý zástup do ordinace PL v Uherském Hradišti. Kontakt: zastup.uh@post.cz

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám zaběhlou praxi praktického lékaře pro dospělé
v Blansku. Do začátku jsem ochotná pomoci – zástup, zajišťování návštěv etc. Záleží na individuální domluvě. Info:
ord.blansko@seznam.cz nebo 739 996 367
Profesionální lékařský test na CRP POCT je používaný, ale
plně funkční, kdo zná, ví, že cena je přes 30 tis., návod součástí.
Cena teď 9500 Kč. Kontakt: 775 683 000, veronika.kubosova@seznam.cz
Prodám plně funkční přístroj na měření CRP QuikRead 101,
velmi málo používaný, cena 3000 Kč. Důvodem je pořízení modernějšího přístroje. Kontakt: 728 733 563, info@mudrzak.cz
Prodám přístroj na POCT CRP a Streptest-Orion Quik
Read 101. Čerstvé externí hodnocení kvality, bez vad. Cena:
5000 Kč. Kontakt: 736 661 822
Přenechám zavedenou gynekologickou praxi v Praze 9. Kontakt: 734 331 683
Prodám zařízení ordinace: sterilizátor, psací stoly, kartotéky, malé stolky s kovovou kostrou, prosklenou
skříň (lékárnu). Kompletní nabídka s obrázky, cenami a kontaktem je k dispozici ve formátu PDF na webu
http://ordinace-praha-10.wz.cz
Prodám zavedenou gynekologickou praxi, dva úvazky v Praze 4.
Kontakt: 777 733 570
Prodám gynekologickou ordinaci v Brně. Kontakt:
736 242 706, vpoznickova@seznam.cz
Prodám ordinaci PL pro dospělé (s. r. o.). Výhledově od července 2019, hledáme atestovaného kolegu. Práce v programu
PC Doktor nutná. V přechodném období červenec–srpen–
září. Se zájemci lze dohodnout úzkou formu spolupráce. Praha
2-Vinohrady, skvělá dostupnost MHD. Kontakt: 727 950 010,
731 102 483
Přenecháme dobře zavedenou revmatologickou ambulanci
v Havířově, centrum biologické léčby se smlouvami s pojišťovnami, více informací na vyžádání e-mailem rediamb@post.cz,
607 883 179, 607 800 898. Termín i cena dohodou
Prodám praxi VPL pro dospělé se sídlem na zlínské poliklinice.
Ambulance má smlouvu s pojišťovnami 205, 111, 211, 207 a 201. Je
vybavena EKG přístrojem. Bližší informace na tel. 608 705 995
Prodám ordinaci praktického lékaře (s. r. o.) v Praze 15. Kontakt: 605 513 777
Prodáme levně zánovní přístroj na střevní sprchu Hydromat
(hydrokolonoterapie) a přístroj Bicom (biorezonance). Zaškolíme. Kontakt: 604 220 920
Odprodám zavedenou praxi praktického lékaře, Přerov-město. Vedu jako OSVČ (výhodné pro nabyvatele, že si může
odečíst v nákladech na pořízení ordinace). Výběrové řízení na
stávající ordinaci být nemusí (ověřeno na kraji). V budově se
nacházejí další ordinace: angiolog, gastroenterolog, další praktik,
zubní lékař a lékárna. Horizont prodeje 1–2 roky. Kontakt:
prlprerov@seznam.cz
Prodám elektrokoagulační jednotku Olympus PSD-30. Cena
5000 Kč. Kontakt: gastro@gastroenterologie-hk.cz
Přenechám dobře zavedenou praxi PLDD v Brně. Kontakt:
739 570 704
Prodám holter TK ScanLight III (r. v. 2015) a PC EKG FlashLight (r. v. 2014), vč. HW klíčů, instalačních CD/DVD pro WIN
XP/Vista/7. Oboje plně funkční, servisováno. Nutno převést
licence, případně CD pro novější WIN. Cena 17 500 Kč/ks.
Kontakt: 797 622 112

PRONÁJEM

Nabízím pronájem prostor ordinace v Olomouci v blízkosti
středu města o celkové ploše 50 m2. Výhledově i možnost prodeje.
Kontakt 602 846 534, nejlépe mezi 18.–19. hod.
Nabízíme prostory k provozování imunologické/alergologické ordinace nebo ordinace internisty v centru Liberce. Výše
měsíčního nájmu: 1 Kč. Kompletně zařízené včetně počítačů
(program PC Doktor). Možnost částečného využití. Kontakt:
info@medling.cz
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4, nabízí
k pronájmu: 2 ordinace 13,47 m2 a 16,28 m2 ve 3. patře
budovy A a 1 ordinaci 18,66 m2 v 1. patře budovy B. Dále
pak 2 oddělené ordinace 14,52 m2 a 15,74 m2 se společnou
chodbičkou v 1. patře budovy A. Kontakt: pilsova@medistylpharma.cz, 607 761 021
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Praze na
Vinohradech nejlépe začínajícímu kolegovi či kolegyni. Kontakt:
mudr.yvona@seznam.cz
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt:
info@medling.cz
Hledám erudovaného radiodiagnostika pro práci v privátní praxi rtg pracoviště v Uherském Brodě. Dle dohody
částečný úvazek, možný pronájem, časem převod praxe.
Kontakt: 602 746 267
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SERVIS

KŘÍŽOVKA O CENY

Hledám pronájem ordinace pro provozování VPL v obl. Prahy
1, 2, 3. Nutno minimálně sesterna + lékařský pokoj. Nutno kolaudační rozhodnutí o možnosti užívání prostor jako zdravot.
zařízení. Pouze nová nebo v dobrém stavu. Kontakt: 721 219 833
Pronajmu ordinaci s čekárnou v Novém Bydžově. Možnost
i bydlení nad ordinací, resp. využití i místností v patře. Kontakt:
koznibydzov@seznam.cz
Poliklinika v Praze 5 u Anděla nabízí prostory k pronájmu
ordinace. Vzhledem k chirurgickým ambulancím vhodné pro interní obory (předoperační vyšetření). Kontakt:
www.coolclinic.cz, 736 747 201
Hledám pronájem ordinace 1× týdně v severomoravském kraji:
Ostrava, Třinec, Opava, Bruntál, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín atd. Kontakt: 724 480 995, faisal@seznam.cz
Přenecháme kompletně zařízené centrum fyzioterapie
a rehabilitační medicíny (2 vyšetřovny, malá tělocvična,
sprchy, recepce) v centru Prahy. I s navázanou VIP klientelou.
Kontakt: 604 220 920
Nabízím k pronájmu prostory ordinace, vlastní parkoviště před ordinací. Sedlešovice 25, Znojmo. Kontakt:
kouril.petr@centrum.cz, 774 900 397

RŮZNÉ

Absolventi LF 1969 MU Brno, setkání po 50 letech, ohlaste se
na e-mail plchjose@seznam.cz. Setkání se koná 25.5.2019
od 12 hod., Žebětínský dvůr, Brno-Žebětín
Prodám: Pavel Klener, et al. Vnitřní lékařství, vydal Galén
v roce 1999 jako 1. vydání, stran 950, v dobrém stavu, málo
používaná. Cena dohodou. Kontakt: 737 559 153
Prodám ultrazvukový diagnostický přístroj firmy Siemens
Sonoline SL-1 s břišní sondou 3,5/15 + videoprinter P-67E,
displej monitor. perfektní stav, málo používaný. Levně. Cena
dohodou. Kontakt: 735 507 111

SLUŽBY

Elis a Elis s. r. o. Provádíme oceňování a transformace lékařských praxí na s. r. o. Kontakt: poradce@mybox.cz,
602 437 166
Nastavíme vaši agendu tak, že se nebudete obávat kontrol SÚKL, hygieny protiepi, hygieny práce, bezpečnosti
práce, požární ochrany, odboru zdravotnictví, Úřadu pro
ochranu os. údajů a dalších. Přesně podle legislativy! Volejte
775 192 462, info@admedica.cz

Jestliže si ... (dokončení citátu, jehož autorem je Jiří Žáček, najdete v tajence).

Robert Macfarlane
Kdysi dávno si lidé mysleli, že v horách žijí nestvůry. V době osvícenství mnozí cestovatelé stoupali
na hřebeny, aby zakusili vznešeno.
Nedlouho poté alpinisté horečně
dobývali vrcholy a štíty ve jménu
vlasti. Odkdy dokážou hory tolik
fascinovat lidskou mysl a co nutí
nesčetné dobrodruhy, aby v horských výšinách znovu a znovu riskovali zdraví i život? Ve své literární
prvotině, která se vzápětí stala
klasikou, nás Robert Macfarlane
provádí místy koncentrovaného
času a zničující krásy, kde lze zažít
ryzí strach i opojnou závrať z vlastní bezvýznamnosti. Za Hory v hlavě
obdržel Macfarlane řadu ocenění,
mimo jiné Somerset Maugham
Award nebo Guardian First Book
Award, a na motivy knihy vznikl
také pořad vysílaný televizní stanicí BBC.
Mladá fronta, 2018
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Křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus medicorum 5/2019 se skrýval citát z knihy Zdeny Frýbové
Připravte operační sál: Od psychiatra či psychologa čeká každý přesný návod, jak úspěšně
vyřešit svůj konflikt nebo krizi. Knihu Roberta Macfarlanea
Hory v hlavě, dějiny jedné fascinace z produkce Mladé fronty
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(viz anotaci) vyhrává deset vylosovaných luštitelů: Jan Betlach,
Havlíčkův Brod; Rudolf Bugner, Dobšice; Jiří Dašek, Skalná; Václav Dragoun, Klobuky;
Vlasta Hlaváčová, Seč; Miroslav Hochel, Velké Pavlovice;
Alena Puchmajerová, Praha 6;
Stanislava Reichlová, Mohelnice; Marie Ressová, Brno; Eva
Tomanová, Vlašim.

Na správné řešení tajenky
z čísla 6/2019 čekáme na adrese
recepce@clkcr.cz do 5. července 2019.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování
o ceny mohou být zařazeni pouze
lékaři registrovaní v České lékařské komoře.

Inzerce ▼

Hory v hlavě

VODOROVNĚ: A. Ňadro; palivo; značka zámků. – B. 2. díl tajenky. – C. Francouzský spisovatel; dvakrát
snížený tón; litevský diskař. – D. Tajný dopis z vězení; tlach; mys; poklona s pokrčením kolen (zastarale). –
E. Ožeh; uskupení; domácky Fortunát; nápor. – F. Polská řeka; 6. díl tajenky; zkratka antistreptolysinu. –
G. Římskými číslicemi 1500; přirozená vodní nádrž na Šumavě; osobní zájmeno. – H. Mink; německy „vpředu“; v esperantu „žádat“; obě. – I. Tvrdý plod; kujné nerosty; samice paroháče; plod hrachu. – J. Zvýšený tón
h; pyšné; popílek unikající z komína; nepořádek. – K. Snad; 3. díl tajenky; předložka. – L. Počet procent
celku; určovat; společenství včel. – M. Listnatý strom; mravní základ; anglický spisovatel; rychlé tance. –
N. Kladná elektroda; řecké písmeno; zákrsek; činit. – O. Ženské jméno; vysokohorská pastvina v Alpách; často
hlídati na pastvě. – P. 4. díl tajenky. – Q. Kód letiště Helena; španělský pilot Formule 1; značka vysavačů.
SVISLE: 1. Jedno ze jmen Komenského; 5. díl tajenky; biceps. – 2. Umělecký neúspěch; koně; zpěvný
pták. – 3. Parkový strom; anglicky „tlak“; jednoduchý karpatský seník. – 4. Police; tenký kovový plát; vzorec
sulfidu rtuťnatého; řeka v severní Itálii. – 5. Splynutí řek; druh jeřábu s laločnatými listy; chráněné; jeden ze
světadílů. – 6. Tenhle; lysina; bohaté na vodu; španělská chůva. – 7. Typ domku; okenní (zastarale); inu (nářečně); čínské platidlo. – 8. Tlustý ret; pušky; zešikmení; německy „tedy“. – 9. Odlišně (slovensky); příjemně;
části vět; část stromu. – 10. Obtížný hmyz; SPZ Opavy; slovensky „přelom“; německy „ven“. – 11. Domácky
Olga; dar; ovce (zoologicky); kvůli. – 12. Styl hudby; jméno zpěvačky Langerové; sídlo v Kamerunu; mládě
kachny. – 13. Obchodní cestující; slovensky „Irové“; německy „vodicí“; skrápět. – 14. Etiopský běžec; opuchlí;
ženské jméno. – 15. Příjem peněz; SPZ Vsetína; rozechvěle. – 16. Prodejce nábytku; 1. díl tajenky; vézti se.
Pomůcka: eno, HEE, kniks, leit, Ngas, peti, tael.
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Víte, že

MEDICORUM pojišťovna Kooperativa nabízí

pro členy České lékařské
komory ochranu zdravotnického zařízení, a to před
všemi možnými riziky a úskalími?

Pojištění profesní odpovědnosti (zákonná povinnost):
Profesní odpovědnost

▶ újma způsobená v souvislosti
s poskytováním zdravotních služeb,
újma způsobená zavlečením nebo
rozšířením nakažlivé choroby lidí
včetně přenosu viru HIV

Obecná odpovědnost

▶ včetně odpovědnosti za škodu
vyplývající z vlastnictví, držby
nebo jiného oprávnění k užívání
nemovitosti sloužící k provozu
zdravotnického zařízení

Nemajetková újma

▶ na základě neoprávněného zásahu
pojištěného do přirozených práv
člověka, k němuž došlo v souvislosti
s činností nebo vztahem pojištěného

Chráníme Vaší ordinaci:
Pojištění ORDINACE
kryje následující rizika

• živelní událost – např. požár,
výbuch, úder blesku, vichřice,
sesuv půdy, vodovodní škoda
• vandalismus včetně graffiti
• odcizení – krádež vloupáním,
loupež

Pojištění ORDINACE obsahuje

• vybavení ordinace – nábytek, zásoby léků, lékařský materiál,
věci vypůjčené nebo pronajaté, např. leasing, dokumentaci, software
(limity od 250 000 Kč do 5 mil. Kč)
• přístroje a elektroniku – zkrat, přepětí, pád zařízení, nesprávná obsluha
• nahodilé rozbití skel – okna, výlohy, světelné reklamy
• cennosti – peníze, stravenky a drahé kovy
• přeprava vlastních peněz a cenin – pro případ loupežného přepadení
• nemovité objekty – budovy a jiné stavby

Pojištění ORDINACE dále zahrnuje

• Přerušení provozu – z důvodu buď Vaší pracovní neschopnosti, nebo živelní škody Vám bude vyplacena sjednaná
denní dávka, kterou lze zvolit od 500 Kč do 5 000 Kč.
• Odpovědnost za újmu v souvislosti s provozem Vaší ordinace, tzv. obecná odpovědnost – pacient uklouzne na
podlaze, nebo újma, kterou můžete způsobit svému zaměstnanci, regres zdravotní pojišťovny.

Další benefity pro členy a zaměstnance ČLK:
Členové a zaměstnanci ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY mohou získat
i další cenově zvýhodněná pojištění
• Pojištění majetku a odpovědnosti občanů – sleva až 30 %
• Pojištění vozidel – sleva až 30 %
• Pojištění podnikatelských rizik – ORDINACE, TREND – sleva až 30 %
• Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli – sleva 15 %

Garant
spolupráce
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Bc. Jan Soukup
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
£ +420 956 420 352, £ +420 603 488 402
jsoukup1@koop.cz
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