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Nemocnice jsou závislé
na nelegální práci cizinců
Nedostatek lé- ze je však také zneužívání lajdácky či úmyslně
kařů je závažným špatně formulovaného § 36 zákona o vzdělávání
problémem, na který lékařů. Problémy nedělá jeho první odstavec,
komora již několik podle něhož ministerstvo uděluje časově omezená
let marně upozorňu- povolení k výkonu lékařského povolání například
je. Řešením nemůže pro provedení jednotlivých speciálních výkonů.
být zaměstnávání ci- Jde o jednotlivé případy, a ministerstvo je hlásí
zinců, kteří neumějí komoře. Srozumitelný je i odstavec třetí, který
česky a jejichž odbor- umožňuje výkon odborné praxe po složení jazyná úroveň je nejasná. Jde o bezpečnost pacientů, kové zkoušky a před zkouškou aprobační, i když
tato povolení ministerstvo komoře hlásit nemusí.
o jejich zdraví a životy. A to je vážná věc.
Doslova pohromou je však odstavec druhý,
Současná situace je mnohem horší, než jsme
se obávali v únoru letošního roku, když jsme se podle jehož písmene a) ministerstvo uděluje povos kolegy prezidenty stomatologické a lékárnické lení k výkonu praxe na dobu tří měsíců až jednoho
komory obraceli na ministra Vojtěcha s výzvou, roku. Tato povolení lze řetězit až na dobu dvou
aby ukončil pro zdravotnictví riskantní Projekt let a jedinou podmínkou je nostrifikace diplomu.
Ukrajina.
Těchto případů jsou stovky a ministerstvo komoJak přiznává ministerstvo, kraje i ředitelé, ře nic nehlásí. Vrcholem nehoráznosti je ovšem
nemocnice jsou existenčně závislé na práci ci- písmeno b) tohoto odstavce, které umožňuje i bez
zinců, kteří však podle platného
nostrifikace, tedy bez ověření
zákona nemohou pracovat jako
pravosti diplomu, výkon praxe
lékaři, neboť mají od ministerstva
Na Ministerstvu na dobu do tří měsíců, přičemž
pouze povolení k výkonu odborné
zákon nijak neomezuje možnost
zdravotnictví
praxe, obdobně jako medici v šestoto povolení udělovat opakovatém ročníku. A těchto cizinců je
ně, teoreticky donekonečna. Dozřejmě panuje
v našich nemocnicích několik set.
nekonečna bez ověření pravosti
Ministerstvo zdravotnic- pěkný nepořádek diplomu, bez jazykové zkoušky
tví nemá zájem spolupracovat
a bez odborného přezkoušení.
s Českou lékařskou komorou. Personální situaci Lékařské komoře nikdo nic hlásit nemusí. Fuj!
v nemocnicích nikdo nekontroluje a minister- Legislativní humus!
stvo společně s vedením krajů brání komoře tyto
Institut odborné praxe je plošně zneužíván,
kontroly provádět. Právě kvůli absenci nezávislé a měl by být tedy zrušen. Cizinci bez aprobačkontroly mohla personální devastace nemocnic ní zkoušky v nemocnicích nevykonávají praxi,
dosáhnout takové míry, že se bez nelegální práce ale normálně a často i bez dozoru pracují. Není
cizinců řada z nich dnes již neobejde.
náhodou, že nejvíce cizinců nalezneme v persoPoté, co předseda vlády Babiš po dohodě nálně zdevastovaných nemocnicích, které jistos hejtmany zrušil dohodu s komorou a povolil jistě nemají dostatek lékařů pro jejich odborné
pokračování Projektu Ukrajina, požádala ko- vedení. Vždyť lékař, který takové odborné vedení
mora ministerstvo o seznam cizinců, kterým vykonává, musí mít specializovanou způsobilost
bylo uděleno povolení k výkonu odborné praxe, v oboru a ještě praxi nejméně tři roky po atestaci.
a o pracoviště, kde tito cizinci působí. Na základě Tento lékař musí být navíc s cizincem vždy fyzicnaší žádosti ministerstvo přiznalo, že nemá přehled ky přítomen na pracovišti, přičemž může vést
o tom, kolik cizinců na základě jeho povolení v jed- pouze jednoho jediného cizince a ještě nemůže
notlivých nemocnicích pracuje. Za zpracování to- být zároveň školitelem lékaře bez specializované
hoto přehledu inkasovalo ministerstvo od zákonem způsobilosti.
zřízené profesní lékařské samosprávy 21 000 Kč
Ministerstvo je nespokojeno s tím, že pouza 106 hodin práce svých úředníků. Trapas.
hých 10–15 % cizinců uspěje u aprobačních
Po několika měsících různých obstrukcí ob- zkoušek. Jejich pravidla přitom nastavuje právě
držela konečně komora z ministerstva tabulku se ministerstvo svojí vyhláškou a nevím, proč odmítá
jmény 423 cizinců, lékařů a lékařek, většinou patr- logický návrh komory, aby cizinci skládali společně Ukrajinců. Celkem 145 z nich je označeno jako ně s našimi mediky státní zkoušky a tím bylo zaúčastníci Projektu Ukrajina. Skutečnost, že prav- jištěno, že je nikdo nebude jakkoli diskriminovat.
divost svých vlastních údajů nyní ministerstvo
Vedle rozdílné úrovně medicínského vzdězpochybňuje, svědčí o tom, že na Ministerstvu lání je příčinou špatných výsledků u zkoušek
zdravotnictví zřejmě panuje pěkný nepořádek. bezpochyby skutečnost, že cizinci zneužívaní
Pan ministr Vojtěch by se nad tím měl zamyslet. nemocnicemi jako laciná pracovní síla nemají
Ještě horší je však skutečnost, že ministerstvo podmínky k tomu, aby se mohli na zkoušky řádně
přiznalo, že povoluje dalším a dalším cizincům připravovat. Pan ministr by měl udělat na svém
výkon odborné praxe, aniž by hodnotilo, zda ne- úřadě pořádek a měl by trvat na dodržování zámocnice, která si tyto cizince žádá, má dostatek konů. On bohužel místo toho hovoří o tom, že je
kvalifikovaných lékařů pro jejich vedení.
třeba aprobační zkoušky učinit tak lehkými, aby
Politici zuby nehty brání komoře provést je složil opravdu každý. Bůh chraň naše pacienty!
personální audity nemocnic. Další příčinou kriMilan Kubek

2

OBSAH
CIZINCI V NEMOCNICÍCH
Riskantní „Projekt Ukrajina“

3–12

Přehled Ukrajinců v českých nemocnicích
Je lepší ukrajinský lékař, nebo vůbec žádný?
Zaměstnávání cizinců bez zkoušek pokračuje
PLATY, MZDY A PERSONÁLNÍ KRIZE
Ministr odmítá plošné zvyšování platů
zdravotníků

13–17

Personální kapacity a odměňování
v českém zdravotnictví
VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
Specializační vzdělávání lékařů
na čestné slovo

18–19

HISTORIE
Svědectví lékařů ze srpna 1968

20–26

Kriegel: Muž, který stál v cestě
(úryvek z knihy)
SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ
Rádi přivítáme další členy

27

PRÁVNÍ PORADNA
28–33
Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
Vy se ptáte, právník odpovídá
NAPSALI JSTE

35–36

SERVIS
Vzdělávací kurzy ČLK

37–43

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: NEOGRAFIA, a.s., Sučianska 39A
038 61 Martin-Priekopa, Slovakia
Uzávěrka čísla 9: 7. 9. 2018 • Vyšlo: 17. 9. 2018
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

/ ZÁŘÍ 2018

Foto: Shutterstock.com

CIZINCI V NEMOCNICÍCH

Riskantní „Projekt Ukrajina“
Záchrana českého zdravotnictví, nebo riziko pro pacienty?
Data poskytnutá Ministerstvem zdravotnictví lékařské komoře potvrzují to druhé.
O tzv. Projektu Ukrajina bylo na stránkách časopisuTempus medicorum, ale i různých dalších periodik napsáno
nemálo článků a problematikou se zabývaly i diskusní televizní pořady. Ve veřejném prostoru se tak střetávali
a střetávají kritici a zastánci projektu. Kritici v čele s Českou lékařskou komorou poukazují na nestandardní
postup, kdy je pro ukrajinské lékaře používána výjimka, která byla při jejím schvalování v Parlamentě
obhajována zcela jiným účelem. Měla umožnit odborníkům ze zemí mimo Evropskou unii, třeba ze Spojených
států, u nás krátkodobě pracovat a předávat svoje zkušenosti českým lékařům. Mělo jít o vytvoření právního
rámce pro případy, kdy specialista z USA či třeba Japonska bude ukazovat našim lékařům nějaký super
specializovaný výkon, který se u nás rutinně neprovádí.
To dávalo logiku. Ale používat
tuto výjimku pro – podle právního názoru ČLK – ukrajinské
mediky a nechat je pracovat jako
lékaře až rok (a někdy i opakovaně) je trestuhodné. Cizinec ze
země mimo EU je lékařem až po
absolvování aprobační zkoušky,
do té doby by neměl „sáhnout“
na pacienta. Není možné zvýhodňovat jeden stát, pro který se účelově změkčí pravidla. A dokonce
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udělat vstup do praxe svým způsobem jednodušší, než mají čeští
lékaři, kteří umějí česky a mají
ukončené medicínské vzdělání
na našich kvalitních lékařských
fakultách.
Zastánci projektu argumentují nedostatkem lékařů a potřebností cizinců, a hlavně tvrzením,
že žádné riziko nehrozí, protože „lékaři“ z Projektu Ukrajina
jsou přece pod kontrolou. O tom
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hovoří především ředitelé nemocnic a někteří hejtmani (asi
nejhlasitěji ti z Karlovarského
a Zlínského kraje). Těm, kdo
argumentují tím, že ukrajinští
lékaři mají nostrifikaci (byl jim
ověřen diplom), budiž výstrahou
případy falešných lékařů s koupenými diplomy, kteří byli odhaleni
v zahraničních týmech během letošního fotbalového mistrovství
světa lékařů v Praze.

Vzhledem k tomu, že předseda
vlády, který byl zpočátku nakloněn
naslouchat argumentům komor
(problém se netýká jen lékařů),
projekt nejdřív nechal zastavit,
ale po několika dnech, po jednání s hejtmany, obrátil, projekt se
vesele rozběhl. Jedinou možností
komory, jak zjistit skutečnou situaci, bylo získat seznam účastníků
projektu s místem, kde pracují,
aby se dala zjistit míra rizika.
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Excelová tabulka na
papíře za 21 tisíc

Česká lékařská komora 17.
dubna požádala Ministerstvo
zdravotnictví ČR, aby jí poskytlo
seznam lidí, kteří získali od ministerstva výjimku, včetně pracovišť, kde v současné době působí.
Podle zákona o vzdělávání (§ 36)
jde o povolení pro výkon povolání
nebo povolení pro výkon odborné
praxe, avšak slovo výjimka mi připadá výstižnější. Ministerstvo 23.
května 2018 odeslalo seznam 144
lidí elektronicky datovou schránkou, ale bez uvedení pracoviště.
Průvodní dopis podepsal ředitel
odboru Mgr. Zbyněk Podhrázký.
Prezident ČLK MUDr. Milan
Kubek reagoval oficiální žádostí
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Jménem
komory požádal Ministerstvo
zdravotnictví o doplnění seznamu
lékařů o údaje, na kterém pracovišti dotyčný lékař vykonává lékařské povolání či odbornou praxi
na území ČR a kdo o povolení
pro daného lékaře požádal, jde-li
o jiné pracoviště, než kde pracuje.
Přeloženo do češtiny: instituce
zřízená zákonem, která má dohled
nad lékařskou péčí, musí žádat
ministerstvo podle „stošestky“,
aby jí poskytlo informace, kde
pracují lékaři cizinci, kterým
dalo výjimku. Normální člověk
by čekal, že tuto informaci bude
ministerstvo poskytovat samo
a průběžně… A bude hůř!
Dne 13. června 2018 odpověděla Mgr. Daniela Kobilková,
ředitelka Kanceláře ministra,
třístránkovým dopisem, v němž
mj. píše: „Rozsah Vámi požadovaných informací překračuje běžný
rámec objemu informací poskytovaných dle zákona č. 106/1999 Sb.,
lze konstatovat, že v rámci vyřizování žádostí o informace se bude
jednat o shromáždění a prověření
velkého množství dokumentů,
případně vytvoření a uskupení
velkého množství dílčích údajů.
Půjde o činnosti, které se objektivně vymykají běžné pracovní
náplni zaměstnanců ministerstva,
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tedy o případy, kdy není možno po
úřadu spravedlivě požadovat, aby
zvýšené náklady nesl sám.“
Tímto dopisem se ministerstvo přiznává k naprosto fatálnímu
selhání a neschopnosti. Úřad, který rozdává ukrajinským lékařům
výjimky, aby mohli rok pracovat
v českých nemocnicích bez ověření medicínských a jazykových
znalostí, se domnívá, že excelová
tabulka se jménem lékaře a jeho
pracovištěm je činností, která se
„objektivně vymyká běžné pracovní náplni zaměstnanců ministerstva“. V další části pak ředitelka
Kanceláře ministra vyčísluje náklady s tím spojené. Rozpis úhrady
je velmi sofistikovaný a je vyčíslen
106 hodinami práce po 200 korunách. Celkově po komoře požaduje
Ministerstvo zdravotnictví 21 tisíc
korun českých. Být na ministerstvu v rozhodovací funkci, nevím,
koho bych vyhodil dřív: jestli šéfa
odboru, který nemá tu excelovou
tabulku, nebo toho, kdo na její
vytvoření potřebuje 106 hodin…
Osobně si myslím, že ministerstvo
tabulku hotovou mělo, ale chtělo
jen komoře její požadavek znepříjemnit. Možná doufalo, že se
lékařská komora bude zdráhat investovat 21 000 Kč v zájmu ochrany životů a zdraví občanů České
republiky.
Představenstvo ČLK odpověď
z ministerstva projednalo a logicky
rozhodlo požadovanou částku zaplatit. 15. června 2018 byla částka
uhrazena a 10. července 2018 byla
komoře z ministerstva odeslána
nová tabulka, nyní již s pracovišti.
Průvodního dopisu se opět ujala
ředitelka Kanceláře ministra Mgr.
Daniela Kobilková. Vzhledem
k tomu, že ona tabulka za 21 tisíc
korun byla ČLK doručena pouze
v papírové formě, požádal sekretariát komory o elektronickou
formu. Této prosbě Ministerstvo
zdravotnictví ČR, jehož vedení
tvrdě vyžaduje po všech lékařích
povinné používání elektronických
receptů, odmítlo vyhovět s odůvodněním, že ona tabulka s necelými 430 řádky je údajně příliš
velkým souborem dat. Obstrukce

ze strany Ministerstva zdravotnictví nabývají již směšných forem.

Formální nedostatky
tabulky

Byl jsem pověřen prezidentem ČLK, abych obdrženou
tabulku analyzoval. Musím se
přiznat, že při této činnosti ve
mně nejprve narůstal pocit znechucení a naštvání z arogance
a nekompetentnosti ministerstva
a poté deprese z výsledku.
Nejprve musím konstatovat, že za 21 tisíc Kč ministerští
úředníci neodvedli nijak oslnivou práci. Data jsou plná chyb
a zmatečností. Například v kolonce „zdravotnické zařízení“
je chaos u tzv. holdingových nemocnic, hlavně Karlovarského
a Pardubického kraje. Někdy je
psán holding a nemocnice, což
je celkem jasné (Nemocnice Pardubického kraje – Chrudimská
nemocnice, Karlovarská krajská
nemocnice a. s. – Nemocnice
Cheb). Někdy jen holding (Nemocnice Pardubického kraje,
Karlovarská krajská nemocnice
a.s.), kdy není jasné, zda je to jen
ta samotná krajská nemocnice
(Pardubická, Karlovarská), či
dokonce část názvu úplně chybí. U Pardubic je navíc i jednou
Nemocnice Pardubického kraje
– Pardubická nemocnice. Zmatek je i u umístění na konkrétní
pracoviště. Někdy je popsáno
jako obor, někdy jako pracoviště. Rozdíly jsou i v názvech
oddělení. U různých nemocnic
je to v pořádku (oddělení, klinika, kombinace oborů). Zmatek
je ale u názvů konkrétního pracoviště u jednoho zdravotnického zařízení. V jednom případě
je jako zdravotnické zařízení
uvedena jen otorinolaryngologie.

Depresivní analýza
výsledků

Při analýze přiloženého
seznamu, který jsem vytvořil tím,
že jsem řádek po řádku zapisoval
zdravotnická zařízení a pracoviště a pak počítal, kolik „výjimkářů“
připadá na každé z nich, u mne

narůstal pocit beznaděje. Podotýkám, že jde o údaje poskytnuté
Ministerstvem zdravotnictví ČR
a platné k určitému datu. Tabulka
ministerstva obsahuje 427 lékařek
a lékařů, předpokládám jen z Ukrajiny. Barevně jsou rozlišeni na čtyři
skupiny – výjimka delší než 3 měsíce (s maximem do 1 roku), výjimka
do 3 měsíců, výjimka na jednorázové výkony a Projekt Ukrajina.
1. Z celkového počtu 427 je
jako Projekt Ukrajina označeno
145 (předpokládám, že jde o výjimku nad 3 měsíce), výjimku do
3 měsíců mají jen dva, stejně tak
i lékaři s výjimkou na jednotlivé
výkony jsou dva. Zbytek má výjimku nad 3 měsíce, ale není uveden
v Projektu Ukrajina.
2. Jde o pracoviště z celé republiky.
3. Jde nejen o zařízení krajů,
ale také (i když ve výrazně menší
míře) o fakultní nemocnice.
4. Jde i o soukromá zařízení
včetně ambulantních a řetězce
ordinací praktických lékařů.
5. Jde i o obory, které jsou jednoznačně postavené na komunikaci s pacientem (psychiatrie!).
6. A teď to nejhorší: na některých odděleních zřejmě pracuje
najednou několik držitelů výjimky
z ministerstva, někde čtyři a více
(Bílovec, Česká Lípa, Most, Cheb,
Kutná Hora…). Přitom jde o nemocnice, které trápí největší nedostatek lékařů. Rekordmanem
jsou nemocnice Karlovarského
kraje, tedy Karlovarská krajská
nemocnice a.s. Podle údajů dodaných ministerstvem (a není mojí
chybou, pokud komoře ministerstvo prodalo nepřesné údaje) dovozuji, že v nemocnici Karlovy Vary
na kardiologii připadá 5 držitelů
výjimky, na interní oddělení také 5 (v Chebu 6) a na ARO dokonce 9. Možná ministerstvo poskytlo nedostatečné údaje tím, že
nespecifikovalo, o kterou nemocnici holdingu jde. Podotýkám, že
Nemocnice Cheb je uvedena samostatně, a pokud by oněch 9 lékařů
s výjimkou na ARO bylo skutečně
z obou nemocnic, závažnost situace to nezmění!

TEMPUS MEDICORUM

/ ZÁŘÍ 2018

Z bodu 4 totiž zcela padá
jeden, pro mne nejdůležitější
argument zastánců Projektu
Ukrajina, a to že jsou držitelé
výjimky pod kontrolou. Znovu
opakuji, z pohledu českého práva
jde o mediky s nedokončeným
vzděláním (v jejich případě končí
složení aprobační zkoušky), bez
jazykové zkoušky. Taková koncentrace, jaká je na některých
pracovištích, zcela znemožňuje
dohled a kontrolu. Vždyť každý
z nich musí mít svého unikátního vedoucího lékaře!!! A pozor!
Podle zákona připadá na jednoho
vedoucího lékaře jeden výjimkář.
Vedoucí lékař už nesmí dělat ani
školitele jinému absolventovi.
Navíc musí mít specializovanou způsobilost a tři roky praxe
(v podstatě primářská licence).
Takže pokud se ministerstvo
hájí, že již někteří lékaři ze seznamu mají aprobační zkoušku,
nic to nemění na podstatě. Lékař
s aprobační zkouškou je absolvent a ten musí mít školitele.
Zase platí jeden absolvent a jeden školitel, který nesmí nikoho
dalšího školit, ani vést. A jak vedoucí lékař, tak školitel musí být
se svým svěřencem na pracovišti.
Otázkou navíc je, kolik takových
výjimek bylo dáno žadatelům z jiných států, čili situace může být
ještě horší. Ba co hůř. Lékařská
komora už má důkaz, že někde
držitelé výjimky z ministerstva
pracují zcela sami. Již evidujeme stížnost na takového lékaře,
který s výjimkou na chirurgii měl
ošetřovat dítě v jedné severomoravské nemocnici a pracovat bez
dozoru… Primáři z takových oddělení musí být buď sebevrazi,
nebo gauneři.

Závěrem

Snad dokážu pochopit ministerstvo a hejtmany, kteří se snaží
vytvořit pro občany Potěmkinovu
vesnici fungujících nemocnic pod
heslem lepší neprověřený ukrajinský doktor než žádný. V situaci, kdy národ řeší neexistující
migranty a neřeší neexistující
doktory, se to i nabízí. Očekával
TEMPUS MEDICORUM

bych však jiný postup: v první
řadě je potřeba dořešit systém
vzdělávání (prováděcí vyhlášky,
sjednocení postupů atd.). A to
hned. Každý promarněný ročník
je trestuhodná chyba. A pak už
jde jen o peníze. Všude se musí
přidat, a ne o ušmudlaných 5–10
procent. To situaci nevyřeší. Je
potřeba přeplatit sestry, které
odešly jinam, a doktory získat
zpátky z ciziny za každou cenu.
Pokud chceme dostat praktika do
odlehlé vesnice nebo města, kde
není práce a infrastruktura, musíme zaplatit nejen jeho, ale i celou
jeho rodinu. Navýšení je tedy nutné provést v celém systému, a ne
jen v jednom segmentu, jinak se
problém přesune z jednoho do
druhého. Pokud se budeme nejprve zabývat systémovými kroky,
koncepcemi a reformami, budou
dál zbytečně umírat lidé, a to se
už bohužel děje. Navýšení peněz
a platů nám naopak dá prostor
a čas ty kroky připravit a provést.
A k té Ukrajině. Proč nejsme
schopni se chovat jednoduše a logicky? Proč nemá ministerstvo
v některých státech své emisary
(a nejen šíbry, kteří na tom chtějí vydělat), kteří by vyhledávali
kvalitní lékaře, ať už přímo, nebo
třeba prostřednictvím job veletrhů jako Němci tady? Proč takový
kvalitní lékař z východu nedostane po příchodu k nám okamžitě intenzivní jazykový kurz
a prostor ke studiu k aprobační
zkoušce, aby se co nejrychleji
mohl legálně zapojit? Proč nemohou cizinci skládat aprobační
zkoušky společně se státnicemi
našich mediků? Proč mají všechny zkoušky skládat v jednom dni?
Komora už dlouho ministerstvo upozorňuje na nevhodnost
tohoto postupu a požaduje změnu. Nic se neděje. Přitom způsob
aprobační zkoušky stanoví ministerstvo svojí vyhláškou!
Osobní poznámka nakonec.
Tenhle článek nepíšu jen jako lékař a mluvčí komory, ale už i jako
pacient, který se kvůli informacím,
které má, bojí jezdit po republice…
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MUDr. Michal Sojka
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Přehled držitelů „výjimky“ Ministerstva zdravo
n JIHOČESKÝ KRAJ

Nemocnice Český Krumlov a. s.
Interní odd. 3x
Dětské odd. 1x
Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.
Interní odd. 1x
Gynekologicko-porodnické odd. 2x
Radiologické odd. 1x
Otorinolaryngologické odd. 1x
Psychiatrická léčebna Lnáře, p. o.
Psychiatrie 1x
Nemocnice Písek, a. s.
Chirurgické odd. 1x
Nemocnice Prachatice, a. s.
Chirurgické odd. 1x
Gynekologicko-porodnické odd. 1x
Nemocnice Strakonice a. s.
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Chirurgické odd. 1x
Nemocnice Tábor, a. s.
Interní oddělení 2x
Chirurgické oddělení 3x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Otorinolaryngologické odd. 1x

n JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Gynekologicko-porodnické odd. 1x
Urologické odd. 1x
Neurologické odd. 1x
Otorinolaryngologické odd. 1x
Ortopedické odd. 1x
Nemocnice Počátky, s.r.o.
Léčebna dlouhodobě nemocných 1x

FN Ostrava
Traumatologie 2x výjimka do 3 měsíců
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1x

Léčebné lázně Jáchymov, a. s.
Rehabilitační a fyzikální medicína 3x

Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Neurologické odd. 1x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Interní odd. 1x
Patologické odd. 1x

Městská nemocnice a. s. Dvůr Králové n. L.
Chirurgické odd. 1x

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Rehabilitační a fyzikální medicína 1x
FN Hradec Králové
Psychiatrická klinika 1x
Oblastní nemocnice Jičín, a. s.
Interní odd. 1x
Oddělení LDN 1x
Neurologické odd. 1x
ORL odd. 1x
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
Chirurgické odd. 2x
Interní oddělení 2x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Nemocnice Náchod, a. s. – Nemocnice Rychnov n. K.
Chirurgické odd. 1x
Ortopedické odd. 1x

Nemocnice Znojmo, p. o.
Psychiatrické odd. 1x
Geriatrie 1x

n LIBERECKÝ KRAJ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – Nemocnice
v Chebu
Interní odd. 6x
Chirurgické odd. 1x
Odd. Radioterapie a radiační onkologie 1x
Gynekologicko-porodnické odd. (asi, název nemocnice se
nevejde celý) 1x
Karlovarská krajská nemocnice a. s. (Nemocnice
Karlovy Vary?)
Kardiologie nebo kardiologické odd. 5x
Anesteziologicko-resuscitační odd. nebo anesteziologie
a intenzivní medicína 9x
Radiologie a zobrazovací metody 2x
Interní odd. 5x
Otorinolaryngologické odd. 1x
Infekční odd. 1x
Gynekologicko-porodnické odd. 1x
Plicní odd. 1x
Ortopedické odd. 1x
Neurologické odd. 1x
Léčebné lázně Mariánské lázně, a. s.
Rehabilitační a fyzikální medicína 5x
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Nemocnice Hranice a. s.
Interní odd. 1x
Všeobecné praktické lékařství 1x
Geriatrie 1x
Jesenická nemocnice, a. s.
Chirurgické odd. 1x
FN Olomouc
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
II. interní klinika 1x

Středomoravská nemocniční, a. s. – Nemocnice Přerov
Chirurgické oddělení 3x
Vnitřní lékařství 1x
Interní oddělení 1x
Ortopedické odd. 1x
Urologické odd. 1x
Hemodialyzační odd. (psáno hemodializační) 1x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Gynekologicko-porodnické odd. 1x

Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Interní oddělení 2x
Ortopedické odd. 1x
Chirurgické odd. 1x
Geriatrie 1x
MMN, s. s. – Nemocnice Semily
Ortopedické odd. 1x

n MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Bílovecká nemocnice, a. s.
Interní odd. 4x
Chirurgické odd. 1x

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Interní odd. 3x
Oční odd. 1x
Dětské odd. 1x
Chirurgicko-traumatologické oddělení 2x
Gynekologie a porodnictví 1x

Rehabilitační ústav Hrabyně
Rehabilitační a fyzikální medicína 1x

Nemocnice Pelhřimov, p. o.
Anesteziologicko-resuscitační odd. (a Anesteziologické
odd.) 2x

n OLOMOUCKÝ KRAJ

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, a. s.
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x

Nemos Sokolov s.r.o., jednou jako Nemocnice Sokolov
s.r.o.
Gynekologicko-porodnické odd. 2x
Interní odd. 2x
Ortopedické odd. 1x
Oční odd. 1x

Nemocnice Havlíčkův Brod p. o.
Gynekologicko-porodnické odd. 1x

Nemocnice Podlesí, a. s.
Kardiochirurgické odd. 1x

Středomoravská nemocniční, a. s. – Nemocnice
Prostějov
Interní odd. 1x
Chirurgické odd. 1x
Neurologické odd. 1x

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Otorinolaryngologické odd. 1x
Chirurgické odd. 1x

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Psychiatrie nebo Oddělení psychiatrie nebo Psychiatrické
odd. 3x

Podhorská nemocnice a. s.
Chirurgické odd. 1x
Interní odd. 2x

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Interní odd. 2x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 6x
Gynekologicko-porodnické odd. 1x
Lékařská mikrobiologie 1x

Nemos plus s. r. o., Ostrov
Interní odd. 1x
Psychiatrické odd. 1x

n KRAJ VYSOČINA

Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Interní odd. 1x
Neurologické odd. 1x
Chirurgické odd. 1x

n KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

FN Brno
Interní hematologická a onkologická klinika 1x
Odd. klinické hematologie 1x

n KARLOVARSKÝ KRAJ

Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
ORL odd. 1x

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
Interní odd. 4x
Chirurgické odd. 1x
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Interní oddělení 2x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Chirurgické odd. 1x
Neurologické odd. 1x
Odd. zobrazovacích metod 2x
Nemocnice Nový Jičín, a. s.
Interní odd. 1x
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1x
Neurologické odd. 1x

Středomoravská nemocniční, a. s. – Nemocnice
Šternberk
Interní odd. 1x
Chirurgické odd. 3x
Dětské odd. 1x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Nemocnice Šumperk, a. s.
Oftalmologie 1x
Radiologie a zobrazovací metody 1x
Radiodiagnostické odd. 1x
Vnitřní lékařství 1x
Interní oddělení 1x
Chirurgické oddělení 1x
Anesteziologie a intenzivní medicína 2x
Plicní odd. 1x
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 1x
Gynekologicko-porodnické odd. 1x
Neurologické odd. 1x

n PARDUBICKÝ KRAJ

Rehabilitační ústav Brandýs n. Orlicí
Rehabilitační a fyzikální medicína 1x
Hamzova léčebna pro děti a dospělé
Rehabilitační a fyzikální medicína 2x
Nemocnice Pardubického kraje, a. s. – Chrudimská
nemocnice
Interní odd. 1x
Neurologické odd. 1x
Nemocnice Pardubického kraje, a. s. – Litomyšlská
nemocnice
Radiologie a zobrazovací metody 1x
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tnictví ČR z Ukrajiny v českých nemocnicích
NH Hospital a. s. Nemocnice Hořovice
Interní odd. 1x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x

Radiologické odd. 1x
Interní oddělení 2x
Neurologické odd. 1x
Chirurgické odd. 2x
Nemocnice Pardubického kraje a. s. – Nem. Pardub (?)
Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1x
Psychiatrické odd. 1x
Nemocnice Pardubického kraje a. s.
Neurologické oddělení 3x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Spondylochirurgie 1x
Infekční odd. 1x
Radiodiagnostické odd. 1x
Radiologie a zobrazovací metody 1x
Otorinolaryngologické odd. 1x
Ortopedické odd. 1x
Interní odd. 1x
Chirurgické odd. 3x
Nemocnice Pardubického kraje a.s.- Pardubická
nemocnice
Neurologické odd. 1x
Nemocnice Pardubického kraje, a. s. – Svitavská
nemocnice
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Chirurgické odd. 1x
Psychiatrické odd. 1x

Rehabilitační ústav Kladruby
Rehabilitační a fyzikální medicína 2x
Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Anesteziologicko-resuscitační odd. (také Anesteziologické
odd.) 3x
Neurologické odd. 1x
Oblastní nemocnice Kolín, a. s. – Nem. Kutná Hora
Interní oddělení 6x
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.
Patologicko-anatomické odd. 1x
LDN 1x
Gynekologicko-porodnické odd. 1x
Plicní odd. 1x
Interní odd. 1x
Oční odd. 1x
Nemocnice Nymburk, s r. o.
Interní oddělení 2x
Chirurgické odd. 2x
Oblastní nemocnice Příbram a. s.
Rehabilitační a fyzikální medicína 3x
Nukleární medicína 1x
Interní odd. 1x

Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk
Plicní odd. 4x

Nemocnice Říčany, a. s.
Interní odd. 2x

n PLZEŇSKÝ KRAJ

Privamed Helthia, s. r. o. Masarykova nemocnice nebo
Masarykova nemocnice PRIVAMED, s. r. o. (Rakovník)
Interní odd. 3x
Chirurgické odd. 1x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x

Klatovská nemocnice a. s.
Ortopedické odd. 1x
Stodská nemocnice, a. s.
Interní oddělení 3x
Chirurgické odd. 1x

n ÚSTECKÝ KRAJ

n PRAHA

Nemocnice na Bulovce
Interní odd. 1x
Ortopedické odd. 1x
Urologické odd. 1x
Neurologické odd. 1x
Radiační onkologie 1x
Nemocnice na Homolce
odd. Kardiologie 1x
Kardiologické oddělení 2x výjimka na jednorázové výkony
Institut klinické a experimentální medicíny
Klinika kardiologie 1x
Klinika nefrologie 1x
FN Motol
Rehabilitační a fyzikální medicína 1x
Ortopedie 1x
Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1x
Geriatrie 1x
Fakultní Thomayerova nemocnice
Pneumologie a ftizeologie 1x
Geriatrie 1x
Oddělení geriatrie a následné péče 2x
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice
Psychiatrické odd. 1x
Oftalmologická klinika 1x
Všeobecná fakultní nemocnice
Hematologie a transfuzní lékařství 1x
Transfuzní oddělení 1x
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1x
Klinika adiktologie 1x

n STŘEDOČESKÝ KRAJ

Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. Benešov
Hematologie a transfuzní lékařství 1x
Léčebné lázně Bohdaneč, a. s.
Rehabilitační a fyzikální medicína 1x
PP Hospitals, s r. o. Brandýs n. L.
Interní odd. 1x
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Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Chirurgické odd. 1x
Gynekologie a porodnictví nebo gynekologicko-porodnické odd. 3x
Radiologické odd. 1x
Interní odd. 1x
Oční odd. 1x
Odd. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1x
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Gynekologicko-porodnické odd. 1x
Hematologicko-transfuzní odd. 1x
Interní oddělení 2x
Kožní odd. 1x
Dětské odd. 1x
Neurologické odd. 1x
Krajská zdravotní a. s. – Nemocnice Most
Interní oddělení 4x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 4x
Neurologické odd. 4x
Dětské lékařství 2x
Dětské odd. 1x
Plicní odd. 1x
Otorinolaryngologie 2x
Chirurgické odd. 2x
Oční odd. 1x
Krajská zdravotní a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Gynekologicko-porodnické odd. 1x
Chirurgické odd. 3x
Ortopedie 1x
Urologické odd. 2x
Interní oddělení 2x
Neurologické odd. 1x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Radiologie a zobrazovací metody 1x
Kožní odd. 1x
Krajská zdravotní – Masarykova nemocnice Ústí nad
Labem
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Patologické odd. 1x
Kardiologická klinika 1x

Krajská zdravotní a. s. (bez specifikace)
Dětské a dorostové lékařství 1x
Neurologické odd. 1x
Plicní odd. 1x
Ortopedické odd. 1x
Interní odd. 1x
Nemocnice Kadaň, s r. o.
Gynekologicko-porodnické odd. 5x
Ortopedické odd. 2x
Chirurgické odd. 5x
Dětské lékařství 3x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Vnitřní lékařství 1x
Interní odd. 1x
Městská nemocnice v Litoměřicích
Gynekologicko-porodnické odd. 1x
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L.,
s. r. o.
Chirurgické odd. 2x
Interní odd. 1x
Nemocnice Žatec, o. p. s.
Interní odd. 2x
Chirurgické odd. 2x

n ZLÍNSKÝ KRAJ

Kroměřížská nemocnice a. s.
Gynekologicko-porodnické odd. 1x
Lázně Luhačovice a. s.
Rehabilitační a fyzikální medicína 1x
Vsetínská nemocnice a. s.
Anesteziologicko-resuscitační odd. 1x
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín
Anesteziologicko-resuscitační odd. 2x
Chirurgické odd. 1x

n NEJASNÉ NEBO AMBULANTNÍ
Mediterra s. r. o.
Rehabilitační odd. 1x

Medica Sever s r. o. (ordinace PL po republice)
Ordinace VPL 2x
Všeobecné praktické lékařství 4x
Otorinolaryngologie ????
Otorinolaryngologické odd. 1x
OFTEX, s. r. o.
Oftalmologie 3x
B Braun Avitum, s. r. o.
Nefrologie 1x
ALMEDA, a.s.
Interní odd. 1x
Oculeus s.r.o., ordinace oční
Oftalmologie 1x
Premium Clinic, s.r.o.
Oftalmologie 2x
Endokrinologie MUDr. M. Matějková Běhanová, Ph.D.
Endokrinologie a diabetologie 1x
MUDr. Radoslav Svoboda
Všeobecné praktické lékařství 1x
MUDr. Martin Borský, s. r. o.
Ordinace PL 1x
Ordinace VPL 2x
Ordinace praktického lékaře 1x
Savoy Westend Hotel, s. r. o.
Rehabilitační a fyzikální medicína 1x
Institut reprodukční medicíny a genetiky, s r.o.
Reprodukční medicína 1x
Moje ambulance a.s.
Všeobecné praktické lékařství 1x
Nemos ambulance, s r. o.
Všeobecné praktické lékařství 1x
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Je lepší ukrajinský lékař,
nebo vůbec žádný?
Nedostatek lékařů i sester a časté přesčasy. Nelehkou situaci v českém zdravotnictví se stát snaží
řešit dovozem levné pracovní síly ze zemí mimo Evropskou unii. I přesto, že vzdělání tamějších lékařů
často není kompatibilní se vzděláním těch českých. Navíc, svěřili byste své dítě někomu, jehož znalosti
nikdo neprověřil?
Podle oficiální statistiky má 38 procent zorem. Kdo ale na ně bude dozírat, když než nikdo? Pouze přemýšlím o tom,
českých nemocnic kvůli nedostatku perso- nastupují tam, kde personál schází, vysvět- zda ti, kdo toto prosazují, by své dítě
nálu zavřenou část lůžkové kapacity. Že jsou leno není.
svěřili do péče někoho, jehož znalosnemocnice v neradostné situaci, že nemáme
Po absolvování této praxe teprve ti nikdo neprověřil. Nebo by raději posestry a že v nemocnicích chybí asi tisíc skládají ústní zkoušku. Tedy půl roku pra- pojeli dvacet či třicet kilometrů dál
lékařů, víme už dlouho. V otázce přesčasů cují, aniž bychom věděli, co vlastně umějí. do jiné nemocnice, kde bude plný stav
se nedodržuje zákoník práce a úřady prá- Jistě, před nástupem do nemocnice vyškr- zaměstnanců? ČR má nemocničních akutce situaci nekontrolují. Koho by vlastně tali test se sto dvaceti otázkami (musí mít ních lůžek více, než je na počet obyvatel
trestaly? Nedošlo by k dalšímu uzávěru úspěšnost sedmdesát procent). Že jejich průměr zemí OECD, stejně tak počet léznalosti nejsou na úrovni českých absolven- kařů. Proč nejsou v nepřetržitých provolůžek?
Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo tů, je ale zřejmé z toho, že u ústní zkoušky zech našich nemocnic, jistě laskavý čtenář
současné situace. Vláda rozhodla přidat jich uspěje pouze deset procent! Zatím- pochopí.
sestrám ve směnném provozu sedm tisíc co lékaři ze zemí EU musí skládat zkoušMUDr. Pavel Pafko, Zdroj: iDNES
korun. Situaci lékařů se snaží řešit navý- ku z českého jazyka,
šením počtu studentů medicíny, výsledek těchto lékařů se to Inzerce
však bude nejdříve po šesti letech. Navíc netýká.
nikdo neví, kdy projekt začne. Je třeba ho
Argumentaci, že
připravit, zajistit finančně, najít další uči- jde o přísnou zkouštele…
ku, by se předešlo,
V krátké perspektivě se ministerstvo kdyby byla ne na misnaží řešit problém „dovozem“ levné nisterstvu, ale na lépracovní síly ze zemí mimo EU, zejména kařských fakultách.
z Ukrajiny. Lékaři z jiných zemí, až na Slo- Úroveň zkoušených
váky, o práci u nás zájem nemají, naopak znalostí má být na
v zemích EU pracuje stále větší počet našich úrovni českých stulékařů. Například v Německu je jich už 1014 dentů v posledním
Skupina MEDICON přijme
Skupina MEDICON přijme
ročníku.
Proč
vya v Anglii 1266.
do svých pražských poliklinik ve Vysočanech
do svých pražských poliklinik ve Vysočanech
Protože vzdělání
lékařů odborné
z Ukrajiny
a na Budějovické
lékáře: tvářet dva systémy,
na Budějovické a v Holešovicích odborné lékaře:
není kompatibilní se vzděláním českých když všichni nakoAlergologie | Endokrinologie | Rentgenologie |
Angiolog lékařských
| Neurologfakult,
| Dětský
neurolog
ORL stejné
nec| ošetřují
absolventů
rozhodlo
Neurologie | Gynekolog (pracoviště Ostrava)
pacienty? Zarážející
se ministerstvo
vzdělání
Praktický
lékařjejich
| Lékař
PLS |ověřovat.
Chirurg | Alergolog
ale je, že mimo tento
A právě to je předmětem
nejasnos- | Gynekolog
a další. Přivítáme i vaše zdravotní sestry.
Endokrinolog
| Dětskýmnoha
endokrinolog
tí a nachází jak odpůrce, tak zastánce. Na systém zkoušení zde
minimální administrativa
Radiolog | Geriatr | Internista | Klinický genetik
jedné straně stojí ředitelé nemocnic, kde pracují i ukrajinští
moderní vybavení ordinací
lékaři až několik
lékaři chybějí,
a politici,
na zdravotní
které je činěn
Přivítáme
i Vaše
sestry.
možnost i částečných úvazků
nátlak cizince přijímat. Na druhé straně let, kteří žádnou
Minimální
administrativa
odborníci a lékařská
komora
prosazující zkoušku nepodstouV případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Moderní vybavení ordinací
pili.
Dnes
jich
je
144.
bezpečnost pacientů.
Možnost i částečných úvazků
Mgr. Lucie Eliáš, DiS.
Z ministerstva doV případě zájmu nás, prosím, neváhejte kontaktovat.
kariera@mediconas.cz
777 200 685
stali výjimky, jejichž
Praxe, až pak ústní zkouška
Ministerstvo vyhláškou
stanovilo, že podmínky nejsou
Kontakt:
nikde stanoveny!
uchazeči
o práci
písemný
Mgr. Lucie
Eliáš,vyplní
DiS. | 777
200 685 |odborný
kariera@mediconas.cz
test a nastoupí na šest měsíců do českých
Jednoduše řečewww.mediconas.cz
nemocnic, kde by měli pracovat pod do- no: je lepší někdo
www.mediconas.cz
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ČLK žádá zastavení Projektu
Ukrajina, lékaři bez aprobace
podle ní léčí bez dozoru

„Nejen lékařská, ale i stomatologická komora zaznamenaly velké počty cizinců a organizované nábory zejména na Ukrajině. Proto
jsme 8. února vyzvali ministra Vojtěcha, aby
Projekt Ukrajina zastavil. Vzhledem k tomu,
že se lékaři vyskytují v léčebném procesu
v nemocnicích, aniž by absolvovali potřebné
zkoušky, vnímáme projekt jako nebezpečný,“
vysvětluje prezident ČLK Milan Kubek. Podle
něj nejprve náměstek Roman Prymula argumenty uznal a přislíbil pozastavení projektu,
nakonec ale stanovisko změnil s odkazem na
ministra Vojtěcha a to, že Projekt Ukrajina
je prioritou premiéra. 17. dubna proto komora jednala s Andrejem Babišem, který se
přiklonil k tomu, že projekt zastaví, po jednání s hejtmany 29. května ale změnil názor
a rozhodl se pokračovat.
Komora si tou dobou na ministerstvu vyžádala seznam lékařů, kteří v rámci Projektu
Ukrajina působí na výjimku MZ v českých
nemocnicích. Protože ale u jmen nebylo uvedeno pracoviště, požádala ČLK přes zákon
106/1999 o svobodném přístupu k informacím o doplnění. Podle MZ ovšem poskytnutí
těchto dat přesahovalo běžnou pracovní náplň zaměstnanců, a tak požadovalo úhradu
21 tisíc korun za 106 hodin práce úředníků.
„Ministerstvo tímto přiznává, že nemá přehled o tom, komu výjimky udělilo a kde tito
lidé pracují,“ domnívá se Kubek.
Po uhrazení částky dostala ČLK papírovou tabulku se 427 jmény. Její analýza
poukázala, že zahrnuje čtyři skupiny lékařů
z ciziny, pravděpodobně většinou z Ukrajiny (národnost není uvedena), kteří ještě
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Foto: Shutterstock.com

České nemocnice mají problém shánět zdravotnický personál – a ruku v ruce s tím jsou v nich častěji
vidět lékaři a sestry z východních zemí. Odborníci ze zahraničí pochopitelně nejsou nic špatného, jenže,
jak upozorňuje Česká lékařská komora, v současnosti působí ve zdravotnických zařízeních množství
lékařů, kteří u nás nemají složenou aprobační zkoušku, a mohou tedy vykonávat praxi pouze pod
přímým odborným vedením – to ale prý často schází. Zatímco ČLK žádá zastavení Projektu Ukrajina,
podle ministerstva jde o jednu z cest, jak řešit personální krizi v nemocnicích. I ono však potvrzuje
nutnost odborného dohledu a staví se proti tomu, aby u nás dlouhodobě působili lékaři bez aprobační
zkoušky – což chce také ve spolupráci s kraji důkladně kontrolovat.

neabsolvovali aprobační zkoušku. Majoritní
skupinu tvoří lékaři s výjimkou na dobu tří
měsíců až roku, další je Projekt Ukrajina se
145 lékaři. Výjimku do tří měsíců mají dvě
osoby, stejně jako výjimku pro jednorázové výkony. Kromě výjimky pro jednorázové
výkony však tito lékaři mají pouze povolení
k výkonu odborné praxe, ne povolání. „Proč
je důležité rozlišovat mezi povoláním a pra-

xí? Při povolání děláte lékaře, zatímco při
praxi nemusíte být lékař – praxi provádíte
i v šestém ročníku na lékařské fakultě před
státnicemi. Zde nepracujete jako lékař, ale
pohybujete se ve zdravotnickém zařízení pod
přímým dozorem kvalifikovaného lékaře,“
vysvětluje Kubek.
Pokud přitom chce v Česku vykonávat
povolání lékař ze zemí mimo EU, musí mít
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Cizinec je perspektiva, ale před
aprobací také koule na noze

Ze zmíněné tabulky se každopádně komora pokusila rozklíčovat, v jakých zařízeních
se lékaři bez aprobace nacházejí nejčastěji.
„Zjistili jsme, že čím je nemocnice personálně zdevastovanější, čím má menší množství
kvalifikovaného personálu, tím větší množství
cizinců v ní působí,“ říká prezident Kubek.
Vůbec nejhůře je na tom Karlovarský kraj,
kde například v rámci Karlovarské krajské nemocnice podle tabulky působí (nebo působilo) kolem 35 neaprobovaných lékařů z ciziny.
„Počet lékařů na zdevastovaných odděleních je důležitý proto, že z něj vyplývají
největší rizika. Cizinci, kteří nemají aprobační
zkoušku, a ze zákona tedy nemohou pracovat,
ale jen vykonávat praxi pod přímým odbor-
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ným vedením, ve skutečnosti v nemocnicích
působí samostatně, zcela bez dozoru. Ostatně
sami hejtmani přiznali, že kdyby tito lékaři
odešli, musí se dané nemocnice zavřít,“ poukazuje Kubek. Podle legislativy by přitom
lékař vykonávající přímé odborné vedení
měl být fyzicky přítomen v daném zařízení
v době, kdy tam je jeho svěřenec z ciziny, dále
musí mít specializovanou způsobilost a tři
roky praxe. Zároveň se nesmí starat o dalšího neaprobovaného lékaře z ciziny nebo
neatestovaného lékaře z Česka. „Pokud má
tedy karlovarská nemocnice na ARO devět
neaprobovaných Ukrajinců, musí mít devět
plně kvalifikovaných anesteziologů s kvalifikací odpovídající primáři. Je podezřelé, že by
zrovna tyto nemocnice, které tak na cizincích
lpí, měly takový nadbytek kvalifikovaných
lékařů, aby u nich cizinci mohli odbornou
praxi vykonávat. Cizinec je perspektiva – ale
do chvíle, než má aprobaci, je koule na noze,“
dodává Kubek.
ČLK přitom v tuto chvíli řeší stížnost na
lékaře působícího v jesenické nemocnici, který
údajně ošetřoval dítě bez přítomnosti kvalifikovaného lékaře. Protože prý doktor z Ukrajiny kvůli komunikační bariéře nepochopil, že
dítě vdechlo dudlík, poslal ho domů. „Podle
našeho šetření došlo k závažnému pochybení a nebýt rychlého transportu do fakultní
nemocnice, došlo by patrně k úmrtí dítěte,“
říká Milan Kubek. Vedení nemocnice se ale
ohrazuje. „Šlo o 15letou slečnu s vážnou psychomotorickou retardací, komunikující pouze
nonverbálně, kterou přivezli její prarodiče

s podezřením, že mohla spolknout dudlík. Během vyšetření nedošlo k žádnému pochybení
ze strany personálu naší nemocnice. Ošetřující
lékař hovoří plynně česky a disponuje všemi
potřebnými povoleními k práci. S ohledem na
vývoj zdravotního stavu byla postupně nejprve
realizována neinvazivní vyšetření a následně
byla pacientka na základě rozhodnutí primářky oddělení s ohledem na zdravotní stav odeslána na příslušné specializované pracoviště
k provedení endoskopického vyšetření. Nedošlo přitom k poškození zdraví ani ohrožení
života,“ reaguje ředitelka jesenické nemocnice
Jana Chrastinová.

K získání aprobace by měli
mít cizinci lepší podmínky

Jak tedy situaci řešit? Podle komory by
bylo možné problém částečně eliminovat tím,
kdyby se nábory prováděly v zemích EU, kde
je kompatibilní vzdělávání a není tak nutná
aprobační zkouška, pouze prokázání, že dotyčný hovoří česky. Oproti tomu lékaři z třetích zemí mohou vystudovat za podmínek,
které se od těch našich velmi liší – což ostatně
dokazuje i tabulka, kterou ČLK dostala od
Ministerstva zdravotnictví. V ní je totiž i několik „lékařů“ narozených v roce 1994 – což
by v českém prostředí nebylo reálné.
Lékaři z třetích zemí by pak podle komory měli mít podmínky pro to, aby aprobační
zkoušku mohli složit – tedy například jazykové a odborné kurzy. „Aprobační zkoušky navíc
musí probíhat během jednoho dne. Lékařská
komora již dlouho navrhuje, aby cizinci sklá-
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Inzerce ▼

v první řadě ověřený vysokoškolský diplom
a dále pak jazykovou a odbornou zkoušku.
„Opakovaně byly zachyceny falešné diplomy
zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu – některé vysoké školy na Ukrajině jsou
tím nechvalně proslulé. Zaprvé je tedy nutno
ověřit, že člověk skutečně vystudoval vysokou školu. Zadruhé musí prokázat schopnost
komunikovat česky s pacienty, ale i se svými
spolupracovníky. Zatřetí musí cizinci prokázat odborné znalosti na úrovni absolventů
našich lékařských fakult,“ přibližuje Milan
Kubek. Úspěšnost aprobačních zkoušek je
přitom kolem 10 až 15 procent.
I když podle komory působí v českých
zdravotnických zařízeních čtyři stovky zahraničních lékařů bez aprobace, podle ministerstva je to v tuto chvíli méně. „Zaprvé
zdůrazňujeme, že všichni tito lékaři mají medicínské vzdělání nostrifikované na českých
univerzitách. Zadruhé, nejedná se o aktuální
stav k dnešnímu dni, jak ČLK nepravdivě
prezentuje. Jedná se o součet všech lékařů ze
třetích zemí od května 2016 do května 2018,
kteří projevili zájem o práci v ČR. Toto číslo
však již nereflektuje, kolik lékařů z tohoto
počtu v mezičase například složilo aprobační
zkoušku, nenastoupilo do výkonu praxe nebo
kolik z nich odcestovalo z ČR. Například od
roku 2016 úspěšně složilo aprobační zkoušku
přes 200 lékařů ze třetích zemí, což je polovina toho, co uvádí ČLK. Nelze tedy počet
lékařů, který uvedla ČLK, v žádném případě
interpretovat jako počet lékařů z ciziny, kteří
aktuálně pracují v ČR,“ uvádí mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Ta
také zdůrazňuje, že z celkového počtu zhruba
50 tisíc lékařů v ČR je jen zhruba jedno procento těch, které získali vzdělání mimo EU.

Foto: Shutterstock.com
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dali státnice spolu s našimi mediky, aby to
bylo rozloženo do několika dnů. Je opravdu
obtížné dělat v jeden den zkoušku z interny,
chirurgie, ARO a porodnice,“ konstatuje Kubek. Navíc by podle ČLK měli cizinci bez aprobace přicházet ne do nemocnic regionálních,
ale fakultních, které jsou zařízeny na výuku
mediků a personální situace je tam lepší.
Pacientům zároveň prezident ČLK radí,
aby v případě, že svého ošetřujícího lékaře
nenajdou v seznamu komory, zbystřili. Lékaři
by se pak neměli nechat přemluvit k tomu,
aby měli na starosti více cizinců nebo se o ně
starali jen naoko. „Při konkrétním pochybení
se zkoumá zodpovědnost. Naše zkušenost je
ale taková, že příkazy k porušování právních
předpisů jsou podány ,per hubam‘, neexistují
žádné záznamy a nadřízení v tom pak své podřízené nechají vymáchat. Mockrát jsme byli
svědky toho, že nejhůře dopadl lékař, který
byl poslední v řadě, jemuž jeho nadřízení
něco nařídili a on neměl dostatek odvahy se
bránit a odmítnout. Radíme proto, ať se lékaři
z pudu sebezáchovy brání tomu přijímat na
sebe odpovědnost za porušování zákona,“
dodává Milan Kubek.

Za zajištění odborného dohledu plně
zodpovídá zdravotnické zařízení

Ačkoliv komora vyzývá ministerstvo
k ukončení Projektu Ukrajina a zvažuje proti úřadu i právní kroky, MZ trvá na
svém. „Ministerstvo zdravotnictví je nadále
přesvědčeno o tom, že příchod odborných
pracovníků z Ukrajiny je jednou z možností,
jak řešit nedostatek lékařů a sester v českých nemocnicích, zejména v pohraničních
oblastech. V řadě českých nemocnic dnes
pracují kvalifikovaní lékaři a sestry z Ukrajiny na odděleních, která se nedaří obsazovat
českými zdravotníky. V případě ukončení
Projektu Ukrajina, ke kterému opakovaně
vyzývá Česká lékařská komora, by reálně
hrozilo uzavření některých oddělení a omezení zdravotní péče pro české pacienty,“
poukazuje Štěpanyová. Roční výjimka pro
lékaře ze třetích zemí přitom má podle ní
poskytnout prostor zvyknout si na český
zdravotní systém a naučit se český jazyk,
což by jim mělo usnadnit složení aprobační
zkoušky.
Ministerstvo ovšem potvrzuje, že po celou
dobu této praxe musí být nad lékařem zajiš-

těno řádné přímé odborné vedení. „Kvalita
zdravotní péče tak rozhodně není ohrožena.
Za odbornost ukrajinského lékaře a zajištění
odborného dohledu nad ním plně zodpovídá
dané zdravotnické zařízení. Zdůrazňujeme,
že pro ministerstvo je neakceptovatelné, aby
v České republice pracovali ukrajinští lékaři
dlouhá léta bez složení aprobační zkoušky.
Společně s kraji proto v nemocnicích na
podnět provádí důkladné kontroly,“ uvádí
Gabriela Štěpanyová.
Ministerstvo zároveň pracuje na úpravě
aprobačních zkoušek. „Nově tak ukrajinští lékaři mohou vykonávat odbornou praxi pouze
v akreditovaných pracovištích. Do zkušebních komisí pro aprobační zkoušky budou
nově jmenováni odborníci z praxe, například
primáři z okresních nemocnic, a bude zde
zastoupena i Česká lékařská komora. V současné době ministerstvo také připravuje změnu aprobačních zkoušek tak, aby je nebylo
možné donekonečna opakovat a zároveň aby
více reflektovaly zkušenosti z praxe,“ dodává
Štěpanyová.
Michaela Koubová,
Zdravotnický deník
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CIZINCI V NEMOCNICÍCH

§ 36 zákona č. 95/2004 Sb.
(1) Ministerstvo může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a po
prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře nebo farmaceuta na území
České republiky pod přímým odborným vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo
zubního lékaře pro činnosti, které je možné
vykonávat bez specializované způsobilosti,
na dobu určitou s vymezením činností,
které lze na základě tohoto rozhodnutí vykonávat, osobám uvedeným v § 34 odst. 2,
pokud je žadatel pozván do České republiky
akreditovaným zařízením v příslušném oboru
k provedení jednorázového výkonu. Ministerstvo oznámí České lékařské komoře, České
stomatologické komoře nebo České lékárnické
komoře jména osoby, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického
povolání podle § 36.
(2) Ministerstvo může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu odborné
praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta
za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností na dobu určitou pod
přímým odborným vedením lékaře, zubního
lékaře nebo farmaceuta se specializovanou
způsobilostí nebo zubního lékaře pro činnosti,
které je možné vykonávat bez specializované
způsobilosti, pokud je žadatel pozván do České
republiky právnickou osobou vykonávající čin-

nost školy zapsané do rejstříku škol a školských
zařízení, vysokou školou, výzkumnou institucí
nebo akreditovaným zařízením, a to
a) k výkonu odborné praxe trvající déle
než 3 měsíce, maximálně však 1 rok, nebo
b) k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce.
(3) Ministerstvo vydá bez uznání způsobilosti podle § 34 po prokázání zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a po složení
písemné části aprobační zkoušky podle
právního předpisu upravujícího zkušební
řád pro aprobační zkoušky lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta rozhodnutí o povolení
k výkonu odborné praxe lékaře, zubního
lékaře nebo farmaceuta na dobu určitou pod
přímým odborným vedením lékaře nebo
farmaceuta se specializovanou způsobilostí
nebo zubního lékaře, pokud žadatel hodlá absolvovat odbornou praxi v rámci
praktické části aprobační zkoušky. Toto
rozhodnutí ministerstvo vydá na dobu trvání
praktické části aprobační zkoušky podle
právního předpisu upravujícího zkušební řád
pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta.
(4) K žádosti o povolení k výkonu odborné
praxe podle odstavce 2 písm. a) je žadatel povinen doložit nostrifikaci. Povolení výkonu
odborné praxe podle odstavce 2 písm. a) je
možné vydat v celkovém součtu nejvíce
na dobu 2 let.
(5) Lékař, zubní lékař nebo farmaceut
vykonávající přímé odborné vedení podle odstavce 1, 2 nebo 3 musí být fyzicky

přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je
zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře
nebo farmaceuta podle odstavce 1 nebo odborná praxe podle odstavce 2 nebo 3 vykonávána.
Lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonávající přímé odborné vedení může toto přímé
odborné vedení vykonávat nejvýše nad
jedním zdravotnickým pracovníkem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře nebo farmaceuta podle odstavce 1 nebo
rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe
lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle
odstavce 2 nebo 3, a nemůže být současně
školitelem. Lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta oprávněného k výkonu přímého odborného vedení v akreditovaném zařízení určí
garant oboru. Lékař a farmaceut vykonávající
přímé odborné vedení musí splňovat podmínku minimálně tříleté odborné praxe po
získání specializované způsobilosti; zubní
lékař vykonávající přímé odborné vedení musí
splňovat podmínku minimálně tříleté odborné
praxe po získání odborné způsobilosti.
(6) Výkon zdravotnického povolání podle
odstavce 1 a výkon odborné praxe podle
odstavce 2 nebo 3 nelze započítat do specializačního vzdělávání lékaře, zubního
lékaře nebo farmaceuta.
(7) Ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví obsah a podmínky odborné praxe podle odstavce 3. Podmínky praxe
se stanoví ve spolupráci s Českou lékařskou
komorou, Českou stomatologickou komorou
a Českou lékárnickou komorou.

Zaměstnávání cizinců bez zkoušek pokračuje
Ministerstvo zdravotnictví, které patrně
nemělo žádný přehled o tom, kde pracují stovky
cizinců, jimž udělilo povolení k výkonu odborné
praxe, vypracovalo tento soupis pro Českou
lékařskou komoru za 21 000 Kč. Na základě
informací z ministerstva komora zveřejnila
seznam zdravotnických zařízení, kde by tito
cizinci měli podle ministerstva praxi vykonávat,
a varovala pacienty, aby si dávali pozor na to,
kdo je ošetřuje, neboť se může jednat o osoby
bez nezbytné znalosti češtiny a bez povinné
odborné zkoušky. Ministerstvo zdravotnictví následně aktuálnost informací, které pro
komoru zpracovalo, zpochybnilo. Tak trochu
Kocourkov, nemyslíte?
Zároveň dne 7. září Ministerstvo zdravot-
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nictví předalo komoře seznam dalších 85 cizinců (podle jmen patrně Ukrajinců), kterým
udělilo povolení k výkonu odborné praxe na
dobu do jednoho roku (podle § 36 odst. 2 písm.
b) zákona č. 95/2004 Sb.) v době od 22. 5. 2018
do 31. 8. 2018. Tento seznam sice zase neobsahuje pracoviště, kde by se ten který cizinec měl
vyskytovat (ministerstvo si patrně chce vydělat
dalších pár tisícikorun korun od ČLK), ale přesto dokazuje, že riskantní praxe zaměstnávání
cizinců bez aprobačních zkoušek pokračuje.
A rozhodně se nejedná o jednotlivce. Jen za
měsíc červenec vydalo ministerstvo povolení
pro 26 takových cizinců a v srpnu dokonce pro
35 osob! Místo slibovaného omezování se tedy
dovoz Ukrajinců do našich nemocnic zvyšuje.

Pan ministr Vojtěch odmítá plošné zvýšení
platů pro lékaře (u jiných profesí vláda plošné
zvyšování platů schválila) a tvrdí, že lékaři jsou
jednou z nejlépe placených profesí v ČR, a bavit
se tedy v této situaci o nějaké stávce mu přijde
nepatřičné. Současně však prohlašuje, že bez
ilegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek
se nemocnice neobejdou. Ekonomika roste,
peněz je dost, avšak místo zaplacení našich
zdravotníků nemocnice dováží nekvalifikované
cizince jako lacinou pracovní sílu. A pan ministr
spolu s ostatními VIP papaláši věří, že oni do
takto personálně zdevastovaných nemocnic
stonat nikdy nepůjdou.
„Ale co lidi?“ - "Lidí je na světě jako ..., Kefalín!"
Milan Kubek
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PLATY, MZDY A PERSONÁLNÍ KRIZE

Ministr trvá na tom, že platy
nemají růst plošně, s odbory
je ale ochoten jednat dál
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má za to, že plošné přidávání nepomůže těm,
jejichž odměňování je skutečně nízké.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) trvá na tom, aby platy ve zdravotnictví od příštího
roku nerostly plošně. Případné debaty o protestech zdravotníků kvůli tomuto zvyšování považuje
za nepatřičné. O řešení situace se dá stále jednat. Vojtěch to řekl v diskusním pořadu České televize
Otázky Václava Moravce. Prostor k dohodě vidí i předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální
péče Dagmar Žitníková.
„Jsme radikální, zadání bylo deset procent, ale je stále prostor k dohodě. Myslím si,
že peníze na to jsou,“ řekla v pořadu Žitníková, podle níž bude o situaci jednat výkonná
rada odborového svazu.
Na plošném desetiprocentním zvýšení
platů lékařů trvá Lékařský odborový klub
(LOK), podle jehož předsedy Martina Engela
ho přislíbila lékařům vláda. „Jsem zavázaný
k tomu, nejednat o ničem jiném,“ řekl ČTK
po víkendové konferenci odborového klubu.
Nejde podle něj jen o peníze, ale i pracovní
podmínky, když podle Engela chybí nejméně
3000 lékařů.
V případě nedohody zástupců LOK s ministrem hrozí odbory tím, že lékaři přestanou
sloužit přesčasy nad zákonný limit. „Pořádat
shromáždění před ministerstvem nemá cenu
a omezovat provoz ve smyslu, že jako budeme
stávkovat, ve zdravotnictví nejde,“ uvedl.
Ministr prohlásil, že desetiprocentní
plošné navýšení platů určitě nebude, nejsou
na to podle něj peníze a nepovažuje to ani za
správné. Podle něj by naopak bylo dobré zvýšit příjmy nízkopříjmovým skupinám ve zdravotnictví, zejména mladým lékařům, aby byli
motivováni jít do nemocnic. V souvislosti se
situací sester ve směnném provozu, kterých
je nedostatek, pak připomněl, že dostanou
přidáno od příštího roku 5000 korun.
Samotná lékařská profese je podle
ministra ale jednou z nejlépe placených
v ČR. „Bavit se v této situaci o nějaké stávce mi přijde nepatřičné,“ doplnil Vojtěch.
Odborový svaz zdravotnictví a sociální
péče v polovině srpna kvůli tomu, aby vláda sestrám a dalším zaměstnancům v oboru
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přidala příští rok k platům deset procent,
vyhlásil stávkovou pohotovost. Podle Žitníkové svaz tehdy odboráře také vyzval, aby
lépe sledovali situaci v nemocnicích ohledně
porušování zákoníku práce – překračování
limitů přesčasů a mimořádných událostí. „My
jsme se rozhodli, že do nemocnic po x letech
chceme poslat inspektoráty práce,“ řekla.
Odbory tím chtějí podle ní docílit toho, aby
práce v nemocnicích byla bezpečnější. Stávku
Žitníková ale vyloučila, odbory podle ní nechtějí ohrozit pacienty. Zdravotníci by však
měli dodržovat zákoník práce.
Koncem prázdnin se vláda dohodla s odbory, že platy ve veřejném sektoru vzrostou
od ledna a většině pracovníků veřejných
služeb se zvednou tarify o pět procent, policistům a hasičům o dvě procenta. Sestry ve
směnném provozu dostanou podle tehdejší

dohody o 5000 korun víc na osobu, v průměru je to podle Vojtěcha asi 15 procent navíc.
Jednání o platech zdravotníků měla ale dál
pokračovat.
Vojtěch dnes uvedl, že financování zdravotnictví nemůže vyřešit ani jeden ministr,
ani jedna vláda, proto by chtěl k tématu svolat
na podzim kulatý stůl politických stran. Podle
Žitníkové by se měly mimo jiné zvýšit platby
za státní pojištěnce, tedy děti, seniory a nezaměstnané, a za osoby samostatně výdělečné
činné (OSVČ), které by se měly na systému
podílet solidárněji. Možné navýšení plateb za
OSVČ je podle Vojtěcha ale i na rozhodnutí
vlády a Ministerstva financí. „Je možné se
bavit o nějakém navýšení, ale samozřejmě
budou křičet z Hospodářské komory. Nebojím
se křiku,“ dodal k tomu ministr.
(čtk) 10. 9. 2018
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Personální kapacity a odměňování
v českém zdravotnictví
Nová data z resortního statistického šetření za rok 2017
Cílem tohoto sdělení je stručně shrnout hlavní výsledky resortních statistických šetření (tzv. výkazů ÚZIS
ČR) za rok 2017, a to v oblasti personálních kapacit a odměňování zdravotnických pracovníků. Analyzovaný
sběr dat probíhal v dubnu až červnu 2018. Článek se vzhledem k omezenému rozsahu zaměřuje především
na počty a odměňování lékařů, všeobecných sester a porodních asistentek. Situace v roce 2017 je shrnuta
v kontrastu s vývojem v předchozích letech, zejména s ohledem na časové trendy za období 2014–2016.

Stručný popis metodiky
statistických šetření

Článek shrnuje data získaná přímo z hlášení poskytovatelů zdravotních služeb. Konkrétně jde o výkazy:
•
[E2-01] Roční výkaz o zaměstnancích
a o složkách platu ve zdravotnických organizacích
•
[E3-01] Roční výkaz o zaměstnancích
a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích
• [E4-01] Roční výkaz o zaměstnavatelích,
evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících
Údaje o personálních kapacitách resortu
vycházejí z přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů (úvazek)
a z přepočtených počtů smluvních pracovníků
(úvazek). Výsledky tedy kvantifikují počet
tzv. plných úvazků, nikoli přímo fyzických
osob. Počet pracovníků tak ve všech výstupech analýzy znamená přepočtený počet, tzn.
přepočtený na plnou týdenní pracovní dobu
platnou na relevantním pracovišti.
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Údaje o odměňování rozlišují plat a mzdu
jako dvě samostatně odhadované formy odměňování podle níže uvedených definic.
V celkových souhrnech je ze zjištěných odhadů platů a mezd vypočítán vážený průměr
jako souhrnný odhad celkového průměrného
měsíčního příjmu pracovníků.
•P
 lat [státní sektor] Ve statistickém výkaznictví se do platů zahrnují základní platy,
příplatky a doplatky k platu, odměny, náhrady platu, odměny za pracovní pohotovost
a jiné složky platu (státní zdravotnická zařízení). Tarifní plat – zaměstnanci přísluší
platový tarif stanovený pro platovou třídu
a platový stupeň, do kterých je zařazen.
•M
 zda [nestátní sektor; společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů]
Ve statistickém výkaznictví se do mezd zahrnují základní mzdy, příplatky a doplatky
ke mzdě, odměny, náhrady mezd, odměny
za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy
(nestátní zdravotnická zařízení).
•P
 růměrná hrubá měsíční mzda/plat
představuje podíl odměn bez ostatních
osobních nákladů připadající na jednoho
zaměstnance evidenčního počtu za měsíc.
Do průměru se zahrnují základní mzdy
a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo
platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném
období zaměstnancům zúčtovány k výplatě.
Statistické zjišťování je realizováno v souladu s legislativou. Program statistických
zjišťování na rok 2017 byl zveřejněn ve vyhlášce č. 355 ze dne 11. října 2016 o Programu
statistických zjišťování na rok 2017, v částce
140/2016 Sb., rozeslané dne 4. listopadu 2016
včetně přílohy č. 1 a 2. Sběr dat proběhl plně

elektronicky, formou on-line hlášení, a to od
poskytovatelů lůžkové i nelůžkové zdravotní
péče.
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Inzerce ▲

Ačkoli je bohužel pravdou, že vyplňování
výkazů je administrativní zátěží poskytovatelů,
význam těchto šetření je nezpochybnitelný
a v čase spíše narůstá. Zejména kvantifikace
personálních kapacit a údaje o vývoji mezd
a platů nelze pro resort zdravotnictví reprezentativně získat z jiných informačních zdrojů.
Získaná data umožňují především kvantifikovat změny počtu pracovníků či vývoj
jejich odměňování v čase. Z nově získaných
údajů již lze věrohodně usuzovat na:
• dostatečnost či nedostatečnost kapacit
v různých segmentech péče
• zatíženost zdravotnických profesionálů
přesčasovou prací
• místně specifické problémy s personálními
kapacitami pro zajištění péče

PLATY, MZDY A PERSONÁLNÍ KRIZE

Statistické šetření za rok 2017 se týkalo
celkem 31 577 poskytovatelů zdravotních
služeb, resp. zdravotnických zařízení. V oblasti sledování personálních kapacit a odměňování bylo analyzováno 24 849 validních
hlášení, což představuje asi 79 % celkového
předepsaného počtu. V segmentu lůžkové
péče bylo získáno 100 % požadovaných hlášení, úspěšnost v segmentu nelůžkové péče

se pohybovala podle druhu zdravotnického
zařízení v rozsahu 78–84 %. Návratnost výkazů tak byla přibližně stejná a u některých
typů poskytovatelů i vyšší než v předchozím
roce. Získaná data umožňují provést dostatečně robustní závěry, zejména pro segmenty akutní a ostatní lůžkové péče. Provedené
analytické validace rovněž ukazují, že data
jsou v čase konzistentní a využitelná i pro

Graf č. 1 Vývoj úvazků lékařů v čase: kumulativní změna od r. 2010

Graf č. 2 Vývoj úvazků všeobecných sester a porodních asistentek: kumulativní změna od r. 2010

hodnocení trendů. Problematické fluktuace
hodnot u konkrétních poskytovatelů byly
kontrolovány individuálními kontakty.

Výsledky I. Personální kapacity
českého zdravotnictví

Celkem v českém zdravotnictví v roce
2017 působilo 214 797 přepočtených úvazků
všech kategorií zdravotnických pracovníků,
což je o 2786 úvazků více než v roce 2016.
Z toho tvoří:
•L
 ékaři: 42 012 úvazků (celkový nárůst
z roku 2016 o 309; + 1 %)
• Zubní lékaři: 7541 úvazků (celkový nárůst
z roku 2016 o 80; + 1 %)
•F
 armaceuti: 6464 úvazků (celkový nárůst
z roku 2016 o 163; + 3 %)
• Všeobecné sestry a porodní asistentky:
82 345 úvazků (celkový pokles z roku 2016
o 334 úvazků; 0 %)
Hlavní zjištěné trendy shrnují grafy 1–2
a tabulka 1. Vývoj úvazků všech sledovaných
kategorií pracovníků je relativně stabilizovaný, a to ve všech hlavních segmentech péče.
Analýza tak však potvrdila i trvající problémy
v nedostatku kapacit, zejména u všeobecných
sester a porodních asistentek pracujících
v akutní lůžkové péči.
V úvazcích lékařů (graf 1) pozorujeme
mírně rostoucí celkový trend v lůžkové péči
a naopak klesající trend počtu úvazků lékařů
v ostatní lůžkové péči, kde mohou mít vliv
celkově nižší mzdy a platy.
• U akutní lůžkové péče je patrný nárůst o 1,57 %
ve srovnání s rokem 2016 (tj. celkem o 328
úvazků), u neakutní lůžkové péče přibyly
oproti roku 2016 zanedbatelné 2 úvazky
a tento segment tak dlouhodobě stagnuje;
naopak u nelůžkové péče pozorujeme recentně pokles o 20 úvazků, což potvrzuje
klesající trend zachycený zejména po roce
2015.

Tabulka 1 Počty úvazků zdravotnických pracovníků v souhrnu
Vývoj úvazků pracovníků: všechny segmenty péče
Kategorie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lékaři

39 720

40 045

40 732

41 290

41 703

42 012

309

101 %

Zubní lékaři

7 247

7 413

7 292

7 577

7 462

7 541

80

101 %

Farmaceuti

6 265

6 478

6 475

6 521

6 301

6 464

163

103 %

Všeobecné sestry a porodní asistentky

83 702

83 090

82 744

82 688

82 680

82 345

-334

100 %

Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí

23 746

24 113

24 273

24 753

24 007

28 098

4 091

117 %

Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí

10 537

10 835

11 141

11 335

11 882

12 326

444

104 %

Nelékaři pod odborným dohledem

31 434

31 946

32 825

34 297

35 503

33 430

-2 073

94 %

Jiní odborní pracovníci a dentisté

3 344

3 415

3 544

3 448

2 474

2 580

107

104 %

205 995

207 336

209 024

211 908

212 011

214 797

2 786

101 %

Celkem
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U všeobecných sester a porodních asistentek (graf 2) srovnání v čase potvrdilo trvání významných změn, z nichž většina je silně
negativní. V akutní i následné a dlouhodobé

lůžkové péči dochází dlouhodobě k poklesu
kapacit všeobecných sester, u nelůžkových
zdravotnických zařízení kapacity recentně stagnují. Zvláště kritické je zjištění, že

Graf č. 3 Odměňování lékařů a zubních lékařů: vývoj v čase (vývoj celkem, za segment lůžkové i nelůžkové péče)

Graf č. 4 Odměňování všeobecných sester a porodních asistentek (vývoj celkem, za segment lůžkové i nelůžkové
péče)

v roce 2017 pokračoval úbytek kapacity sester
v akutní lůžkové péči. V akutní lůžkové péči
mezi roky 2010–2017 opustilo tento segment
kumulativně 2024 úvazků sester.
Dostupnou kapacitu zdravotnických
pracovníků je ovšem nutné analyzovat
i v rámci jednotlivých regionů. Ne ve všech
regionech jsou výše uvedené trendy stejně
patrné a v dostupné kapacitě jsou mezi kraji
značné rozdíly. Lze konstatovat, že objektivně
existuje problém v regionálním rozložení
úvazků lékařů i sester a v distribuci kapacit
mezi hlavními segmenty péče. Níže shrnuté
rozdíly mezi regiony jsou obdobné situaci
zjištěné i v letech 2015 a 2016:
• N ejvíce obyvatel na jeden úvazek lékaře
připadá v krajích Středočeském a dále též
v krajích Ústeckém, Zlínském a v Kraji Vysočina (významně více než 300; tj.
méně než 3,4 úvazku lékaře na 1000 obyvatel), nejméně naopak v Praze (zhruba
150 obyvatel na 1 úvazek lékaře). Praha
tak s 6,8 úvazku lékařů na 1000 obyvatel
částečně kompenzuje situaci ve Středočeském kraji.
• Nejvíce obyvatel na jeden úvazek všeobecné sestry a porodní asistentky připadá ve
Středočeském kraji (186) a v Libereckém
kraji (164); naopak méně v Jihomoravském
(120), Královéhradeckém (122) a Olomouckém kraji (122) a opět významně nejméně
v Praze (86). Kraje jsou také různě postiženy poklesem počtu sester v lůžkové péči,
největší absolutní poklesy počtu úvazků
pozorujeme meziročně v Praze a v krajích

Tabulka 2 Odměňování zdravotnických pracovníků v souhrnu (průměr platy a mzdy)
Vývoj odměňování celkem (průměr platy a mzdy)
Kategorie pracovníka

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rozdíl 17-16

Index 17/16

Lékaři a zubní lékaři

58 920

58 184

58 732

63 125

65 885

70 672

4 787

107 %

Všeobecné sestry a porodní asistentky

26 703

26 500

27 134

28 491

30 280

33 927

3 646

112 %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lékaři a zubní lékaři

60 107

59 023

59 349

64 113

67 035

72 275

5 240

108 %

Všeobecné sestry a porodní asistentky

26 922

26 637

27 175

28 632

30 490

34 322

3 832

113 %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lékaři a zubní lékaři

51 349

50 897

53 787

57 927

62 661

65 464

2 803

104 %

Všeobecné sestry a porodní asistentky

27 202

26 760

27 780

29 422

30 629

34 421

3 792

112 %

Vývoj odměňování v akutní péči (průměr platy a mzdy)
Kategorie pracovníka

Rozdíl 17-16

Index 17/16

Vývoj odměňování v ostatní lůžkové péči (průměr platy a mzdy)
Kategorie pracovníka

Rozdíl 17-16

Index 17/16

Vývoj odměňování v nelůžkové péči (průměr platy a mzdy)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lékaři a zubní lékaři

53 772

55 399

56 155

58 318

59 911

63 601

3 690

106 %

24 114

24 965

25 789

26 145

28 719

31 521

2 802

110 %

Všeobecné sestry a porodní asistentky
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Kategorie pracovníka

PLATY, MZDY A PERSONÁLNÍ KRIZE

Plzeňském, Moravskoslezském, Pardubickém a Libereckém.

Výsledky II. Odměňování
zdravotnických profesionálů

Odměny všech kategorií zdravotnických
pracovníků od roku 2014 setrvale rostou
průměrným ročním tempem +5,8 % (lékaři) a + 9,2 % (sestry). Růst odměn v období 2016 -> 2017 dosáhl významně vyšších
hodnot než tento roční průměr za období 2013
-> 2017, a to u lékařů +7 % a u sester +12 %.
Mzdy i platy rostou dlouhodobě přibližně stejným tempem a průměrný plat je tak
stále vyšší než průměrná mzda. Tento rozdíl
ve prospěch platů nastal v letech 2010–2011
a přibližně činí u lékařů 8–9 tis. Kč měsíčně
a u sester 5–6 tis. Kč měsíčně.
Hlavní zjištěné trendy shrnují grafy 3–4
a tabulka 2.
•P
 růměrný příjem lékaře a zubního lékaře (průměr platů a mezd) v roce 2017 byl
70 672 Kč (v roce 2016: 65 885 Kč).
•P
 růměrný příjem všeobecných sester
a porodních asistentek (průměr platů
a mezd) v roce 2017 byl 33 927 Kč (v roce
2016: 30 280 Kč).

Závěr a další plánované kroky

Analýza prokázala, že meziročně nedochází ve zdravotnictví k významnému propadu celkových úvazků lékařů. Naopak jako
největší problém se jeví počty všeobecných
sester pracujících v akutní lůžkové péči; zde
od roku 2010 dochází k setrvalému poklesu
dostupných úvazků. Tyto kapacity se částečně
přesunuly do nelůžkové zdravotní péče. Objektivním faktem jsou rovněž velké rozdíly
v počtu úvazků lékařů a sester mezi jednotlivými regiony ČR. Významné rozdíly v počtu
obyvatel na úvazek lékaře mezi kraji mohou
mít vliv na dostupnost péče, např. na delší
čekací lhůty, a v konečném důsledku mohou
i ovlivňovat migraci pacientů za péčí.
I přesto, že odměny zdravotnických pracovníků již několik let významně rostou, nedochází k eliminaci rizikových trendů v personálních kapacitách. Z nejvíce rizikových lze
zmínit tyto dva:
• Již druhý rok přibývá v systému ročně
pouze 300–400 plných úvazků lékařů,
což ukazuje na fakt, že každoroční produkce
lékařských fakult přestává krýt odchody
prudce stárnoucí populace lékařů do důchodu.

pokračuje úbytek kapacit všeobecných sester v akutní lůžkové péči.
Kumulativně od roku 2010 odešlo z akutní
lůžkové péče více než 2000 úvazků sester
a aktuální pokles mezi roky 2016 -> 2017 činil 240 plných úvazků. Pokračující úbytek
kapacity sester v akutní lůžkové péči tak
zůstává nejkritičtějším trendem ohrožujícím stabilitu systému a dostupnost
akutní lůžkové péče v ČR.

• Nadále

Poděkování

Vedení ÚZIS ČR děkuje všem poskytovatelům zdravotní péče, kteří řádně odevzdali potřebné výkazy a umožnili tak rozbory personálních kapacit a odměňování.
Analytici ÚZIS ČR udělají vše pro to, aby se
zpracovaná data dostala v průběhu léta 2017
do rukou regionálních samospráv a mohla
sloužit k optimalizaci zdravotních služeb.
Poděkování patří i vedení profesních komor a odborných společností za podporu
proběhlého sběru dat. Autoři článku ocení
jakékoli kritické komentáře nebo náměty
na další analýzy.
Markéta Bartůňková, Ladislav Dušek
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha

„Moje království“
Hledáme praktiky do našich
ordinací na Kladně a ve Zlíně!
Velká míra nezávislosti,
malá míra starostí!

Jste praktik a přemýšlíte o vlastní ordinaci? Trochu se ale obáváte starostí, které jsou s tím spojené? EUC připravuje
na Kladně a ve Zlíně ordinace, do kterých hledá praktické lékaře na HPP. Ordinaci vybavíme podle vašich potřeb
a necháme vám velkou míru lékařské svobody. Žádné starosti s IT, administrativou, pojištovnami, SÚKL, hygienou
či náborem pacientů. Získáte prostor na skutečnou lékařskou práci a finanční jistotu slušné měsíční odměny.
Zní vám to dobře? Ozvěte se, i když nejste z Kladna nebo Zlína. Máme ordinace i v jiných městech.

Kontakt
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Specializační vzdělávání lékařů u nás existuje jen
na čestné slovo, stěžuje si komora. Ministerstvo
namítá, že vyhláška je už připravena

18

výrazně protestovala – a to právě kvůli chybějícím doprovodným předpisům, nakonec
ji ale zákonodárci schválili.

Kubek: Všichni doufají, že
se to zase ,zakuliší‘

„Neexistence vyhlášek, které by upravily
proces vzdělávání podle nového zákona, je
obrovský problém, jenž komplikuje život mladým lékařům, kteří zůstávají v nejistotě. Kvůli
nízkým mzdám a nevyhovujícím pracovním
podmínkám nám mladí lékaři utíkají do ciziny
a Ministerstvo zdravotnictví je navíc vyhání
svojí neschopností stanovit jasná pravidla
pro jejich vzdělávání. Uvědomte si, že již déle
než rok běží celé specializační vzdělávání
,na čestné slovo‘. Ve skutečnosti neexistují
akreditovaná zdravotnická zařízení, nejsou
schváleny vzdělávací programy. Nikdo nic
neví a všichni doufají, že se to zase nakonec
tak nějak po česku ,zakuliší‘, tedy že se platné
právní předpisy obejdou či ohnou,“ říká dále
Kubek.

Loňská novela zákona 95/2004 Sb., která
platí od 1. července 2017, snížila počet základních specializací ze 46 na 43 a naopak zvýšila
počet základních studijních oborů ze 17 na 19.
Samostatně už není možné studovat praktické
lékařství pro děti a dorost, stalo se součástí
pediatrie. Novela také upřesňuje výkon odborného dohledu nad neatestovanými lékaři
a vymezuje požadavky na garanta oboru a školitele. Podle vlády měla změna zjednodušit
systém specializačního vzdělávání a zkrátit
dobu pro získání lékařské specializace, ovšem
ČLK má za to, že novela tento cíl nesplnila,
jelikož k zákonu už zhruba rok chybí zmiňované prováděcí předpisy.
„Prodlužování tohoto bezprávního stavu
je nezodpovědným hazardem s důvěrou mladých lidí, kteří jsou ochotni po vystudování
nejnáročnější vysoké školy pracovat v rozpadajícím se českém zdravotnictví,“ zdůrazňuje
k tomu dále Kubek.
Lékařská komora se ale podle jeho slov
spolu s odbornými společnostmi a lékařskými
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Prezident ČLK Milan Kubek ale opětovně
upozorňuje, že se od té doby příliš nezměnilo.
Velkou komplikací je, že k zákonu o vzdělávání, který je platný již rok, neexistují prováděcí
předpisy. Konkrétně chybí vyhláška, která má
stanovit, jaké mají čerství absolventi fakult
kompetence. Podle Kubka je vinno Ministerstvo zdravotnictví. To se ale dušuje: „Vyhláška
o činnostech, které může lékař vykonávat
bez odborného dohledu nebo bez odborného
dozoru na základě odborné způsobilosti, je
již připravena.“
Lékaři z českých nemocnic sice odcházejí
do zahraničí hlavně kvůli penězům, ovšem
navíc lamentují nad tím, že nemohou v Česku
jen tak získat atestaci, jelikož k tomu nejsou
vymezena jasná pravidla. „Takže odcházejí
tam, kde jim to jasně nalinkují,“ zdůrazňoval
již loni viceprezident ČLK Zdeněk Mrozek.
Komora tehdy upozorňovala na to, že problémy jsou nejen s nadstavbovými atestacemi,
ale také s postgraduálním vzděláváním obecně. Podle komory se tyto problémy dosud
nevyřešily.
Lékařům totiž chybí dlouho slibovaná
vyhláška, která má stanovit kompetence čerstvých absolventů lékařských fakult. Loni
novelizovaný zákon říká, že bez odborného
dozoru či dohledu může lékař vykonávat jen
činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí
a dovedností získaných studiem, ovšem ve
vyhlášce to definováno není. Podle České
lékařské komory ale chybí i další prováděcí
předpisy.
„Praxe, kdy zákonodárci schválí zákon
a teprve následně začne tvorba prováděcích
předpisů, které mohou důsledky tohoto zákona zásadním způsobem modifikovat, je
jedním z nešvarů české politiky. Komoroví
právníci tomu celkem přiléhavě říkají ,legislativní humus‘,“ uvádí k tomu pro Zdravotnický deník prezident České lékařské komory
Milan Kubek. Podle něj proti novele zákona
upravující vzdělávání lékařů komora již loni

Foto: Shutterstock.com

K zákonu o vzdělávání, který je platný již rok, chybí prováděcí předpisy. Konkrétně neexistuje vyhláška,
která má stanovit, jaké mají čerství absolventi fakult kompetence. Postgraduální vzdělávání lékařů v Česku
je nepřehledné, cesta k atestacím komplikovaná. Pro některé mladé lékaře to může být důvodem k odchodu
do zahraničí. Tam prý mají vzdělávání jasné a s pevnými pravidly, zaznělo na sjezdu České lékařské komory
(ČLK) loni na podzim v Brně.

VZDĚLÁVÁNÍ

fakultami účastní tvorby vzdělávacích programů. „Jejich příprava a schvalování jsou
však v gesci Ministerstva zdravotnictví, které
nabídku komory, že naše profesní samospráva
převezme vedle garance za celoživotní vzdělávání též garanci za organizaci specializačního
vzdělávání lékařů, opakovaně odmítlo a zákon tak nedává komoře žádné kompetence,
kterými bychom mohli v této věci mladým
lékařům pomoci,“ dodává k problému Kubek.

Ministerstvo: Nic jsme nezanedbali

Jenže Ministerstvo zdravotnictví má za
to, že v tomto případě nic nezanedbalo.
„Vyhláška o činnostech, které může lékař
vykonávat bez odborného dohledu nebo bez
odborného dozoru na základě odborné způsobilosti, byla Ministerstvem zdravotnictví
připravena, již prošla vnitroresortním připomínkovým řízením a v nejbližších dnech bude
zahájeno meziresortní připomínkové řízení,“
sdělil k tomu Jan Brodský z tiskového oddělení.
„Za účelem garance odborné kvality pověřilo Ministerstvo zdravotnictví ČR specializačním vzděláváním lékařů lékařské fakulty,“
podtrhl Brodský.

Sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
(za ANO) se před časem nechal slyšet, že jej
z pohledu právníka úplně netěší, pokud je nějaký zákon přijat a po pár měsících by se měla
dělat novelizace – tak by podle něj legislativní
proces vypadat neměl. „Ovšem na druhou stranu, pokud budou jasné poznatky, že praxe není
v pořádku a nepodařilo se, co zákon sliboval
nebo co bylo jeho cílem, to znamená vzdělávání
zjednodušit, zefektivnit pro mladé lékaře, tak
asi budeme muset k úpravám sáhnout,“ uvedl
k tématu specializačního vzdělávání před půl
rokem Vojtěch. O tom, že si mladí lékaři stěžují
na postgraduální vzdělávání ve smyslu, že se o ně
školitelé nedostatečně starají a že si připadají
ve vakuu, prý ví. „Část mladých lékařů dokonce
odpověděla, že svého školitele ani nezná, že nad
nimi není dostatečný dohled a podobně. To na
jedné straně znamená, že lékaři jsou otrávení,
a uvádějí to jako jeden z důvodů odchodu do
zahraničí, možná důležitější důvod než finanční
ohodnocení,“ dodal k problému Vojtěch.

V Anglii pracuje již přes
tisíc českých lékařů

Podle ČLK už v roce 2016 chybělo v nemoc-

nicích 967 lékařů, nejvíc v Moravskoslezském
kraji, kde nemocnice sháněly 124 doktorů,
a v Praze, kde se nemocnice marně snažily sehnat 118 lékařů. Zdravotnické záchranné službě
v té době scházelo 394 lékařů. Čísla chybějících
doktorů v jednotlivých krajích ČLK monitoruje
na webu Zdravotnictvivolaopomoc.cz. Čerstvá
čísla o absenci zdravotnického personálu bude
mít Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČR (ÚZIS) k dispozici koncem letošního srpna,
ovšem ani ústav, ale ani lékařská komora nepředpokládají, že by se něco změnilo k lepšímu.
Spíše naopak.
Nejčastěji čeští lékaři odcházejí pracovat do
Velké Británie, kde v roce 2016 podle údajů ČLK
pracovalo 1266 českých lékařů. Druhou nejčastější zemí je Německo, kde pracuje zhruba přes
tisíc českých lékařů, a v Rakousku zhruba stovka.
Německá lékařská komora dokonce uvedla, že
se počet českých lékařů v Německu každoročně
zvýší asi o sto. „Počet doktorů, kteří odcházejí,
zůstává stejný. Neklesá, osciluje v těchto číslech,
anebo spíše ještě stoupá,“ dodal k faktům mluvčí
ČLK Michal Sojka. Podle něj nejčastěji opouštějí
ČR specialisté na chirurgii, internu či ortopedii.
Olga Böhmová, Zdravotnický deník

Radost z jízdy

LÉKAŘI, NENECHTE SI UJET
BMW X5 LAST MINUTE.
POSLEDNÍ KUSY ZA 1 499 000 Kč vč. DPH/ 1 238 843 Kč bez DPH

SE ZVÝHODNĚNÍM AŽ 546 000 Kč.

Vůz z limitované edice LAST MINUTE obsahuje navigační systém Professional, adaptivní LED světlomety, komfortní přístupový
systém a další výbavu pro vaše pohodlí i bezpečí. Zhodnoťte osobně, rezervujte si termín schůzky na lekarum@renocar.cz.
Více o limitovaných edicích na www.renocar.cz/lekari.
BMW RENOCAR Praha-Čestlice I Brno-Slatina
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Lékaři v roce 1968: Operace jako za války.
Ty mrtvé si zapamatuju do smrti
V prvních dnech okupace Československa se sváděly možná ty největší boje na operačních sálech nemocnic.
Po Praze měl největší počet mrtvých Liberec. Svědectví tamních lékařů vypovídají o desítkách postřelených
lidí, přeplněných nemocnicích i solidaritě pacientů.
Liberec se stal jedním z přístupových bodů,
přes který vtrhla 21. srpna 1968 okupační vojska
Varšavské smlouvy do vnitrozemí Československa. Ve městě se střílelo už v noci a k zemi
padli první z raněných i mrtvých celé invaze.
Za pouhý první den útoku vojáci okupačních
armád v Liberci zranili 48 lidí a devět jich zabili.
Za jediný týden se však počet mrtvých ve městě
vyšplhal takřka na šest desítek a přes pět stovek
raněných. Počty dodnes nejsou úplně přesné, už
proto, že se za normalizace utajovaly. Doložená
čísla podle historiků stále stoupají.
Vojáci v Liberci nejprve spustili z kolony
palbu do lidí na lešení i z bezprostřední blízkosti do davu civilistů u radnice. První mrtví
a spousta zraněných… Jedním z nich byl i tehdy
čtyřiadvacetiletý Petr Šída, který na tragické
okamžiky vzpomínal pro Paměť národa (Post
Bellum). Zasáhlo ho sedm střel ze samopalu
vypálených do davu vojáky ze vzdálenosti dvou
metrů. Přežil zázrakem, s prostřílenou taškou,
kterou se na zemi chránil, a taky díky první
pomoci cizích lidí, záchranářů, sanitářů, lékařů
a jedné pozorné sestřičky.

gického oddělení Václav Cihlář, který šest dní
neopustil nemocnici: „Při takovém masakru
se musí postupovat zcela jinak než při mírové
chirurgii. Bylo nutné ošetřit desítky lidí, objevily
se průstřely hrudníku, břicha, střev, končetin.
Operace byly velmi náročné. / Za běžné situace
se dá zlomenina sešroubovat, ale v těchto případech nikoli. Střely totiž v sobě měly jedovatý
fosfor, protože vojáci používali i svítící střely,
a tak poranění byla devastující. Končetiny jsme
tedy pouze srovnali, poraněné měkké části vyřízli, dali sterilní vazelínu a celé to zasádrovali
na řadu týdnů.“
„Tato vojenská věc, hrubě násilná, byla absolutní nevíra a hrůza z toho, co je možné…“
přibližuje své niterné pocity lékař Václav Cihlář
v knize. Vzpomíná i na poslední operaci. „Poslední, koho jsem operoval, byla malá postřelená holčička. Mohlo jí být tak osm až deset let.
Koukala z okna, a jak stříleli samopalem, tak
to chudinka chytla. Měla prostřelenou levou
ručičku, rozdrcené kosti v dlani. A takový detail
vám v hlavě ulpí.“

Na chodbách leželi živí i mrtví

Podobně silně popisuje ve vzpomínce pro
Paměť národa (Post Bellum) detaily okupace
v Liberci další tamní lékař, František Plhoň.
O invazi se dozvěděl cestou do práce – okupační
armádu v ulicích nebylo možné přehlédnout.
V nemocnici ho čekal další hrozný pohled.
„Už se operovalo na osmi stolech. Dostal jsem
nějakého pana Fialu, kterého střelili do zad.
Proletělo mu to pánví, genitáliemi a vyletělo
to ven stehnem. Nakonec bylo čtyřicet osm
zraněných a devět mrtvých. Pamatuji si, že byla
operována sestra Livečková, která pracovala
v nemocnici. Právě šla do práce a střelili ji do
krku. Umřela. Ty lidi, kteří zemřeli, si budu
pamatovat do smrti. Lidé tehdy v nemocnici
leželi na sálech, na vozících na chodbách i jen
tak na zemi. Ti, kteří měli třeba jen prostřelené
ruce, trpělivě čekali. Vládla tam solidarita,“ řekl
František Plhoň pro Post Bellum v projektu
Paměť národa.
Jeho vzpomínka zachycuje i situaci, kdy
sanitky i civilní vozy začaly přivážet další vlnu
zraněných po pádu podloubí na náměstí Liberce, když do něj narazil sovětský tank. „Mezi

Petr Šída byl jedním z prvních pacientů,
kteří ale začali plnit místní nemocnici už v noci.
Po této chaotické střelbě přišla další vlna zraněných poté, co ruský tank najel do podloubí
domu vedle radnice a zbořil kus domu.
Situace v liberecké nemocnici rázem přešla
do válečného stavu – a to bez nadsázky, protože
šlo i o charakter zranění a narůstající počty
pacientů. Brzy zaplnili všechna volná místa, na
chodbách vedle sebe leželi živí i mrtví.
Štěstím v neštěstí bylo, že nemocnice plánovala v jednom celém patře malování. Bylo
tedy prázdné a hned mohlo na lůžka přijmout
čtyřicet lidí. V nemocnici v tu dobu na kritickém
oddělení chirurgie sice chyběl primář i jeho zástupce, ale lékaři se přesto rychle zorganizovali
k pomoci. Uprostřed válečné chirurgie se náhle
ocitli i povolaní lékaři z gynekologie, zubního
oddělení a ortopedi z Jedličkova ústavu.

Devastující poranění i střely s fosforem

Lékaři sloužili takřka nepřetržitě celé dny.
V knize Srpen 1968 na to vzpomíná lékař chirur-
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nimi byl pán, který mi prakticky umřel v rukách.
Všechna žebra měl zpřerážená…“

Nadzvedl jsem deku a viděl
toho chlapce. Byl mrtvý

A jaký byl osud sedmkrát postřeleného
Petra Šídy z úvodu článku? Jeho vzpomínka
pro Paměť národa to mimořádně sugestivně popisuje. Dávky ze samopalu mu z bezprostřední
blízkosti prostřelily obě kolena, dvakrát levou
holeň, levé chodidlo, paži, ale především mu
prošly i pánví a vytrhly kus masa z pravé hýždě.
Mimo jiné i to pak Petra Šídu málem stálo život,
nebýt pozorné sestry v nemocnici.
„Všichni jsme na příjmu leželi na zemi na
nosítkách, živí i mrtví. Lékaři, včetně zubařů,
tam běhali, pomáhali. Jak tam ležím na zemi, tak
s hrůzou vidím, že tam jsou někteří lidé přikrytí,
to znamená mrtví. Nadzvedl jsem deku člověka, který ležel vedle mě, a vidím toho chlapce,
kterého jsem pustil do sanity před sebou. Byl
mrtvý. (…) Prohlédli mě a viděli, že mám rozstřílené nohy. Musel jsem na operační sál. Ale
v nemocnici náhle vypadl proud. Neměl jsem
se jak dostat nahoru. Stálo při mně velké štěstí.
Mezi zřízenci byl můj kamarád. On a ještě jeden
mě na nosítkách vytáhli po schodech nahoru
a říkali: ,Neboj, neumřeš, my se o tebe postaráme!‘ To bylo poslední, co jsem slyšel, ztratil
jsem vědomí,“ popsal po letech zraněný mladík.

Kousky kostí jsem měl stále v džínech

Ani po operaci neměl vyhráno, jak se brzy
ukázalo. „Probral jsem se odoperovaný na chodbě. Ležel jsem přikrytý na nemocničním vozíku.
Chodila tam sestřička a najednou přišla ke mně
a řekla: ,Ježišmarjá, vy mi špičatíte, máte nějak
ostřejší rysy.‘ Odkryla prostěradlo a já ležel ve
velké kaluži krve. Prvotní operaci mi provedli na
tomto vozíku. Nejspíš jsem měl během ní ucpanou díru na zadnici a nikdo si toho nevšiml. Měl
jsem tam veliký průstřel, který vytrhl ohromný
kus masa… nebýt té sestřičky, která si toho včas
všimla a odtáhla mě zpět na sál, tak jsem skončil
mezi těmi mrtvými. Měl jsem štěstí,“ řekl pro
neziskovou organizaci Post Bellum Petr Šída.
Zmínil hned několik lidí v řadě, kteří mu
přímo zachránili život, a na konci této řady
vyjádřil vděčnost hlavnímu lékaři operace Po-
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hanovi, který mu zachránil nohu i život. „Měl
jsem kliku, byl to ortoped a chirurg. Kousky
kostí byly před operací stále v džínech. Naštěstí
mi cestou nevypadly a doktor mi to mohl z asi
24 kusů poskládat.“

(Paměť národa je veřejně přístupná databáze vzpomínek pamětníků na 20. století na
www.pametnaroda.cz. Vznikla v roce 2001
a v současnosti obsahuje kolem 7 tisíc výpovědí. Spravuje ji nezisková společnost Post

Bellum spolu s partnery – Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.)
David Garkisch,
nasezdravotnictvi.cz

Svědectví lékařky 1968: Mezi kulkami
a výbuchy zachránila desítky lidí

„V životě jsem nezažila tolik strachu,“ píše v padesát let starém dopisu rodičům lékařka Světluše Závorová.
Ani to jí tehdy nezabránilo uprostřed největších střetů s okupačními vojsky zachránit z ulic desítky raněných.
Patří k hrdinům těch dní mezi lékaři. A není sama… Nechybělo mnoho a lékařka Světluše Závorová by
zůstala bezejmennou a vlastně i neznámou hrdinkou prvních dnů „spojenecké“ okupace Československa
v roce 1968. Po týdnu dramatických událostí, kterých se účastnila doslova v první linii, si našla čas a napsala
patnáctistránkový dopis rodičům.
Dalších čtyřicet let zůstalo její upřímné svědectví o invazi do Československa veřejnosti
naprosto utajené. Rodiče si dopis přesto uchovali a světlo světa spatřil teprve před deseti lety.
Při tehdejším výročí okupace vyzvalo Národní
muzeum pamětníky, aby do sbírek poslali nebo
přinesli své artefakty, fotografie a videa zachycující počátek smutné dějinné tragédie národa.
Dopis třicetileté lékařky rodičům se mezi
nimi objevil také. Díky tomu se dodnes zachovalo její unikátní svědectví o prvních hodinách
a dnech po obsazení Prahy a Československa
vojsky Varšavské smlouvy. Svědectví o mrtvých,
zraněných, o hektické a nebezpečné práci takřka
na válečném poli a před hlavněmi samopalů…

Všude davy pěších, ale žádná
tramvaj nebo autobus

Světluše Závorová se ocitla skoro okamžitě
přímo v epicentru dění – ve střetech s ruskými
vojáky před rozhlasem na Vinohradské třídě.
Ráno ale zprvu začínalo klidně, jak v dopise
píše rodičům. S manželem vyrazili společně
autem do práce. To už si kolem sebe začala všímat divných věcí.
„Nevím, co mne to nenapadlo, zapnout radio. Cestou jsme potkávali davy pěších, nikde
ani autobusy, ani tramvaje a domnívali jsme se,
že snad jde o nějakou podivnou stávku dopraváků. Na Spořilově jsme přibrali dva z četných
‚stopařů‘, jedoucích do práce.“
První tanky potkali na Žižkově. „Vybavil se
mi pětačtyřicátý rok – na víc se už nepamatuji
a začalo mi být tak strašno, jak mi snad ještě nikdy nebylo, obzvlášť proto, že pán, kterého jsme
vzadu vezli, při spatření našeho údivu pravil:
‚Vy to nevíte? Ve tři hodiny v noci nám obsadili
republiku,‘“ svěřila se Světluše Závorová v dopise rodičům.
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Sanitky lidé zdravili, pouštěli
je a pomáhali jim

Ještě netušila, že ji čeká 100 hodin služby,
čtyři dny, jaké dosud nezažila a nezažije je ani
nikdy potom. První hlášení z vysílačky ji v půl
osmé ráno povolalo k výjezdu před budovu Československého rozhlasu.
„Cestou k rozhlasu bylo až neuvě řitelné, jak
byli naši lidé ukáznění – v ulicích, které se zdály
být namačkány k prasknutí, nám uvolňovali
uličky pro mikrobus, dirigovali nás, pomáhali,
zdravili úsměvy, symbolicky zaťatými pěstmi,
sympatizovali slovy,“ píše ve svém dopise.
Rozhlas byl tehdy jedním ze středobodů
dění. Zájem o něj měli jak okupanti, tak Češi po
celé zemi, pro které se stal základním zdrojem
informací. Na Vinohradské a v okolních ulicích
tak mezi tanky a obrněnými transportéry byla
i spousta civilistů.

Odsunula jsem hlaveň samopalu.
Nevěděla jsem, co dokážou

Před rozhlasem se situace vyhrotila a lidé
se s okupanty střetli. Čtyři muže zabila palba,
ale podařilo se jim podpálit jeden z tanků. Jeho
výbuch pak usmrtil čtyři další Čechy a rozpoutal
požár v několika sousedních domech. Při pokusu o záchranu skokem z okna zemřeli další dva
lidé. Potom neovladatelný nákladní vůz při své
jízdě zabil další čtyři civilisty.
O tom, co prožila v následujících desítkách
a stovkách hodin, se lékařka vypsala až po týdnu,
ale na jejím vyprávění to na dramatičnosti nijak
neubírá. Popsala i chvíle, kdy stála se svými
kolegy proti namířeným zbraním vojáků.
„Do dneška nevím, kde se ve mně vzalo
tolik odvahy, že jsem na něj začala rusky křičet,
že jsem lékařka, se mnou dva sanitáři a že se
musíme dostat k raněným. Potom jsem si odsu-

nula z cesty jeho samopal a prošla i s posádkou
chodbou dál. Snad to bylo proto, že jsem ještě
nevěděla, co dokážou.“
Střety s okupanty si v okolí rozhlasu vyžádaly nakonec šestnáct mrtvých a padesát zraněných. Mnohé z nich ošetřila a do nemocnice
převezla právě Světluše Závorová a její tým
záchranářů.

Lítaly kolem nás kulky z kulometů,
vybuchovala munice

Podle vlastních slov přestala obětavá lékařka po dvou prvních počítat další pacienty
i další hodiny služby. Dostala dokonce příkaz,
aby si u rozhlasu našla stanoviště s telefonem
a ošetřovala další pacienty. Z nemocnice se tak
několikrát vracela do zóny bojů.
„Bylo to strašné, snad ještě nikdy v životě
jsem nezažila tolik strachu, co jsem prožila
během těch několika hodin. Kolem nás lítaly
kulky z kulometů, vybuchovaly zásoby munice, hořely tanky, a všechno byl jeden kolotoč
– vyhnout se kulkám a lítajícím střepinám
z vybuchující munice, sebrat raněné, naložit,
rozvézt do nemocnic, vrátit se a to všechno
dokola, dokud ta hrůza po několika hodinách
nepřestala.“
Ani pak doktorka Závorová se záchranou
raněných v jiných částech Prahy nepřestala.
Domů se vrátila až po čtyřech dnech.
Její dopis rodičům je u příležitosti padesátiletého výročí od začátku sovětské a komunistické okupace vystaven v Národním památníku
na Vítkově.
Světluše Závorová pracovala po celý život
jako lékařka. Dočkala se pádu totalitního režimu
a zemřela v roce 2013.
David Garkisch,
našezdravotnictvi.cz
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Ten den, ta noc

Úryvek z knihy Ivana Fíly o lékaři a politikovi Františku Krieglovi
Kriegel s Rivou seděli mlčky u stolu, snídali,
v pozadí hrálo rádio.
„Do studia právě dorazil Jiří Dienstbier. Co
je nového, Jirko?“ ptala se hlasatelka.
„Dobré ráno,“ pozdravil Dienstbier. „Proslýchá se, že na dnešním zasedání předsednictva
ÚV KSČ Biľak, Indra a Kolder zahájí rozhodující útok na Dubčekovu skupinu. Připravili prý
materiál, který se shoduje s ultimátem Sovětů
z Čierne. Předsednictvo má o tomto materiálu
hlasovat a je jasné, že se tu bude hrát o Dubčekovo vedoucí postavení ve straně a o další
osud reforem.“
Riva se podívala na Kriegla, vzala ho za ruku.
„Promiň…“ omluvila se za včerejší večer.
„Mělas pravdu,“ řekl Kriegel. „Je to jako
tehdy ve Španělsku. Jde už jen o to, jestli z toho
vyvázneme živí.“
Ta událost z roku 1938 se mu vryla do paměti a poznamenala ho na celý život.
Pole je pokryto těly mrtvých interbrigadistů. Francovi fašisté míří puškami na mladého
Kriegla a na další dva lékaře v bílých pláštích.

22

„Běžte, zachraňte vaše soudruhy!“ křikne
na ně španělsky voják.
Druhý voják nadzvedne Krieglovi puškou
hlavu. „Neslyšels? Běž!“
Kriegel, smířen se smrtí, běží s lékaři na
pole.
„Rychlejc!“ křičí za nimi vojáci a začnou pálit. „Ještě rychlejc!“ smějí se. Kriegel pádí, jako
by měl běsy v patách, kličkuje mezi bezvládnými
těly, kulky kolem něj sviští. Pak najednou střelba
ustane. Vojáci naskočí do aut a odjíždějí. Kriegel s lékaři padnou na kolena, jediní živí mezi

stovkami mrtvých. Ticho. Nekonečné ticho.
Po chvíli se ozvou dva výstřely, kulky trefí oba
lékaře, bezvládně se zhroutí k zemi, jejich bílé
pláště se zbarví krví.
Kriegel se prodíral zástupem novinářů před
„barákem“. Jeden křičel přes druhého.
„Soudruhu Kriegle, vylučujete, že soudruh
Dubček dnes podá demisi?“
„Znamenalo by to konec reforem a demokratizačního procesu?“
„Je situace srovnatelná s Maďarskem 1956?
Hrozí vojenská invaze?“
Kriegel se zastavil.
„Prosím vás, pánové, to je schůze jako každá
jiná. Až skončí, vydáme prohlášení a všechno
se dozvíte.“
„Nemyslíte si, že demokratizace země se
příliš zpomaluje?“ zeptal se další.
„Jaro přichází zprudka,“ otočil se k němu
Kriegel, „ale zrání je pomalé. Radovali jsme se
z jara, pomáhejme létu. A připravujme podzim.
Protože květy jara jsou krásné, ale důležitá je
sklizeň.“
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Nonšalantně se usmál a vešel do budovy.
„Pane Kriegle,“ volal za ním asi dvacetiletý
mladík a doběhl ho u vrátnice. „Litujete, že jste
se jako zástupce velitele Lidových milicí aktivně
podílel na komunistickém převratu?“
Kriegel se zarazil, změřil si ho pohledem.
„Ty seš přece mladej Radimský, ne?“
Mladík přikývl. „Píšu do studentskejch
novin.“
Kriegel znal jeho otce, kterému se říkalo
„rudej Dany“, bojovali spolu ve Španělsku.
Později se stal důvěrným přítelem Gottwalda a do Rudého práva psal ohnivé komentáře
obhajující popravu Slánského a členů „spikleneckého centra“.
„A táty ses taky ptal?“ řekl Kriegel.
Radimský znejistěl. „Táta spáchal sebevraždu…“
Kriegel se zarazil.
„To jsem nevěděl, promiň… Kdy se to stalo?“
„Před půl rokem. Ptal jsem se ho na to samý,
co vás.“
„Já ale neobhajoval popravu Slánskýho,
podepsal jsem petici za jeho propuštění, samotnýmu mi hrozila oprátka. Už krátce po Únoru
jsem Gottwaldovi řekl, že s lidmi nemůžou
zacházet jak s dobytkem. Vyhodili mě z ministerstva a nesměl jsem pracovat ani v nemocnici.
Skončil jsem jako závodní doktor v Tatrovce.“
„To vás neomlouvá,“ řekl Radimský, „byl jste
jako můj otec součást zločineckého systému.“
„Poslyš, Vladimíre Iljiči,“ usmál se Kriegel, „a víš, že Šavel kamenující křesťany se
jako svatý Pavel stal zakladatelem křesťanské
církve? Tys tehdy nebyl ještě ani na světě,
odkud bereš právo mě soudit?“
„A neřekl jste nedávno v jednom rozhovoru, že klíč ke všemu důležitému je v minulosti
a že člověk musí minulost neustále připomínat, křísit, zkoumat?“
„Ano, a za tím si stojím, a tak to tam taky
napiš. A přidej k tomu, že dějiny se opakujou,
i se všema chybama, a že zas nastala doba, kdy

revoluce začíná požírat svý děti. Já ale odmítám
módní sebetrýznění, které staví statisíce čestných komunistů do role obžalovaných. Mohu
litovat svých omylů a jsem připraven za ně platit,
ale nemám se osobně za co stydět,“ otočil se
a zmizel.
Radimský se za ním díval. Dožralo ho, že ho
oslovil tím příšerným jménem, které tak nenáviděl. Jeho otec, „rudej Dany“, velký obdivovatel
Vladimíra Iljiče Uljanova alias Lenina, svého
prvorozeného syna pojmenoval po něm. Iljiče
pak matka nechala vymazat z rodného listu,
když se malému Vláďovi děti ve škole smály.
Kriegel si vzpomněl na Fučíkovy nadšené

reportáže ze Sovětského svazu o budování komunismu V zemi, kde zítra již znamená včera,
které hltal za studií. Tehdy jen málokdo tušil,
že Fučík znal pravdu o rudém teroru a vědomě
lhal. Možná že kdyby se vědělo, co Lenin během
revoluce přikázal svým soukmenovcům, nezpůsobil by „rudej Dany“ svému synovi těžké
trauma a Kriegel a miliony dalších by se před
Únorem 48 rozhodli jinak.
„Soudruzi!“ psal Lenin. „Rebelie v pěti kulackých okresech musí být bezohledně potlačena! Pověste bez jakéhokoli váhání, tak, aby
to lidé mohli vidět, nejméně stovku známých
kulaků, boháčů a pijavic!“

Muž, který stál v cestě

U příležitosti půlstoletého výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa vychází strhující
román o muži, který se v srpnu 1968 i pod hrozbou likvidace vzepřel okupantské moci a jako jediný nepodepsal
potupný moskevský dokument. Autor Ivan Fíla rozehrává fascinující drama o hrdinství a zradě odhalující
detailní pohled do životů lékaře a politika Františka Kriegla a jeho protivníka, ďáblova advokáta Gustáva
Husáka. Čtenář je svědkem zákulisních intrik předcházejících osudné noci z 20. na 21. srpna 1968, pozadí
únosu šesti československých stranických a vládních představitelů do Moskvy a postupného lámání charakterů
během jednání v Kremlu. Ojedinělá kronika času a osudů o vězních dogmatu a touhách českého a slovenského
národa na cestě do pekla. Autor se opírá o nedocenitelné dokumenty z přísně střežených ruských archivů,
které nebyly doposud publikovány.
Příběh zaujal filmové producenty doma i v zahraničí a plánuje se jeho zfilmování v mezinárodní koprodukci.
Vydává nakladatelství Universum.
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Na ministerstvu obrany zazvonil telefon.
Ministr Dzúr ho zvedl.
„Prosím…“
Vyskočil.
„Soudruhu maršále…“
„Spojenecká vojska Varšavské smlouvy
právě zahájila vojenskou akci na pomoc vaší
straně a vašemu lidu,“ oznamoval mu Grečko.

Děkujeme časopisu Xantypa
za laskavé zapůjčení fotografie
Bohumila Dobrovolského, kterou
jsme zveřejnili na titulní stránce.

„Žádám vás, abyste vašim útvarům nařídil,
aby se nestavěly na odpor. Jestli se ozve jeden
výstřel, vy budete jako první viset na telegrafním sloupu!“
Zazvonil telefon. Z ložnice vyšla Riva a zvedla ho. „Haló…“
„Už to víš?“ ozval se Kriegel.
„Co?“
„Okupujou nás, ze všech stran se na nás valí
tanky! Neslyšíš ty letadla?“
Riva odhrnula závěs a otevřela okno. Doléhalo k ní hřmění letadel, jedno za druhým
přelétávalo město a přistávalo na letišti v Ruzyni, kde na vojáky elitní 7. gardové výsadkové
divize čekali pracovníci sovětského velvyslanectví a naváděli je k určeným cílům ve městě.
„Proboha proč? A kde jsi?“
„Na ÚV,“ řekl Kriegel. „Připravujeme prohlášení. Pusť si rádio.“
„Mám přijet?“
„Ne, prosím tě, nikam nechoď! Ráno se uvidí, jaká bude situace.“
„Máš inzulin?“ zeptala se Riva.
„Mám. Do rána stačí.“
„Františku…“
„Musím končit, Rivočko.“
Zavěsil. Zapálil si cigaretu.
„Pane doktore…“ ozvalo se za jeho zády.
Kriegel se otočil. Přiběhl k němu Zelinka.
„Rusové obsadili ministerstvo obrany, drží
tam ministra Dzúra. Měl byste…“
„Co? Máš strach?“
„Ne, já jen… Měl byste se někam schovat,
půjdou po vás.“
„Tebe bych si teda jako parťáka do války
nevzal, Zelinka,“ usmál se Kriegel. „Co rozhlas?“
„Čekaj, ale neví, jak dlouho budou ještě vysílat, blížej se tam tanky.“
„Když mě seberou, schováš moji ženu u mě
v nemocnici. Slibuješ?“
„Slibuju, pane doktore.“
„Dáš ji na plicní k primáři Janečkovi, je to
můj kamarád.“
Napsal telefonní číslo na kus papíru a dal
mu ho. „Doktorka Žážová všecko zařídí.“
„Udělám, pane doktore.“
„A dej pokoj s tím panem doktorem, jsem
Franta, a tak mi taky říkej.“
Usmál se a podal mu ruku. Měl toho kluka rád, přirostl mu k srdci. Když za ním před
dvěma lety přišel a nesměle se zeptal, zda by
u něj mohl hospitovat, Kriegel si ho změřil pohledem. „Hergot, člověče, já tě odněkud znám,
ty mi někoho připomínáš! No jasně!“ vyhrkl po
chvilce. „Ten nádražáckej elév z Ostře sledovanejch vlaků, to seš ty!“ smál se svým typickým
hurónským smíchem.
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Kriegel stoupal po schodech. Husák stál
opřený o sloup, kouřil. Kriegel k němu přišel.
„Škoda že neuvidím ten Biľakův ksicht, až
projede to hlasování.“
„Co? Tys dostal Pillera?“ zeptal se užasle
Kriegel.
„I Barbírka. Sedm čtyři pro vás.“
„Je to jistý?“
„Piller byl bledej jak křída, když jsem to na
něj vybalil,“ řekl Husák a zatnul pěst. „Držte
se! Večer mám projev ve Žiaru, pak ti zavolám.“
Zamáčkl cigaretu a odcházel. Kriegel se
za ním díval. Ten úsměv, ten šťastný výraz ve
tváři mu připomněl jeden slunečný májový den
v roce 1960. Otevře se brána leopoldovské věznice a vyjde vyhublý bezzubý mužík se silnými
dioptrickými brýlemi: Husák. Je mu 47 let a po
téměř deseti letech spatří světlo svobody. Má na
sobě plandající oblek a v ruce nese pytel. Naproti
stojí Kriegel. Padnou si do náruče. Husákovi
vytrysknou z očí slzy.
Je propuštěn v rámci největší amnestie politických vězňů v historii státu. Sedí s Krieglem
ve vlaku do Bratislavy a v uších mu doznívají
slova ředitele věznice, který na raportu všem
amnestovaným připomněl, že „komunistický
režim se po dvanácti letech vlády cítí dostatečně
stabilizovaný, aby učinil výrazné gesto ke svým
odpůrcům, a že amnestie je dalším projevem
neotřesitelné síly a pevnosti našeho socialistického státu a zároveň dokladem skutečného
humanismu našeho zřízení, které dává příležitost odčinit poctivou prací svou vinu i těm, kteří
se v minulosti provinili vůči lidu“.
Husák se dívá z okna ujíždějícího vlaku do
sluncem prozářené krajiny a cítí v sobě hrdost.
Všechno přežil, k ničemu se nepřiznal, nikoho
neudal, a přes všechna příkoří zůstal věrný myšlence komunismu a nadále věří v Sovětský svaz.

Biľak s Indrou si na
záchodě myli ruce.
„Viděls je?“ zeptal se
Biľak.
„Koho?“
„No Kriegla s Husákem. Co tam spolu zas
pekli?“
„To už máš jedno,
ne?“ řekl Indra a podíval
se na hodinky. „Ještě devět hodin a praskne to.“
Bylo zapomenuto, jak
ještě nedávno Biľakovi
vytýkal, že se neomaleně dere k moci. Teď byli
zas nerozluční spojenci,
signatáři zvacího dopisu
s nadějí, že dnešní noc je
vynese do čela státu a strany a Indru i do čela
revolučního tribunálu, kde jako za jakobínů, kdy
smrt byla jediný přípustný trest bez odvolání,
bude jako novodobý Robespierre rozhodovat
o tom, kdo z pravičáků a nepřátel režimu dostane v bunkru oprátku na krk.
V zasedačce u dlouhého stolu seděli členové
a kandidáti předsednictva ÚV, panovala nervózní a výbušná atmosféra. Biľak vstal a rozehrál
scénář domluvený na sovětské ambasádě.
„Žádám, aby se vzhledem k situaci odložilo projednávání podkladů pro čtrnáctý sjezd
a předsednictvo se přednostně zabývalo návrhem k řešení krizové situace.“
„Program byl všemi schválen,“ řekl Dubček,
„proč ho chceš najednou měnit?“
„Nechme hlasovat!“ navrhl Indra s vědomím, že dubčekovci jsou v menšině.
„Nezdržuj!“ osopil se na něj Kriegel. „Chcete tu sedět do rána, nebo co?“
Dubček, který vedl jednání, návrh nepřipustil. To ještě netušil, že dva z biľakovců, Piller
a Barbírek, přejdou na jeho stranu.
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Ano, Miloš Hrma alias Václav Neckář, nepolíbený panic s vyjukanýma očima a nevinným
úsměvem z Menzelovy oscarové prvotiny, jediného filmu, na který zůstal v kině i po týdeníku
a viděl ho společně s Rivou. Tak to byl Zelinka,
kterému teď svěřil do rukou osud své ženy.
V paměti se mu vybavila jedna z Fučíkových
reportáží, kde byl otištěn propagandistický plakát, na kterém byla mladá salutující pionýrka na
Rudém náměstí v Moskvě a pod ní bylo napsáno: Narodili jsme se, abychom pohádku učinili
skutečností. Ta pohádka skončila hodinu před
půlnocí a rudá skutečnost se valila na Prahu.
Během toho, co lidé vybíhali do ulic, stavěli
se před tanky, diskutovali s okupanty – někteří
z vojáků ani nevěděli, v jaké zemi jsou –, padaly
první výstřely a byli první mrtví, Biľak chodil
nervózně podél stolu v zasedačce, kde se jednalo
o textu prohlášení předsednictva ÚV KSČ, na
které čekal rozhlas.
„Čemu pomůžeme, když oznámíme, že
o tom nikdo nic nevěděl?“
„A tys to věděl?“ vyjel na něj Smrkovský.
„Nebo někdo z vás?“ podíval se na ostatní.
Všichni mlčeli.
„Tak to tam musí bejt! Musíme lidu oznámit, že v noci obsadila vojska naši republiku

a že předsednictvo o tom nevědělo, aby si nikdo
nemyslel, že jsme klamali!“
„Nesouhlasím,“ oponoval Indra. „Když to
tam dáme, vyvolá to náladu odporu.“
„Čin je v rozporu se všemi mezinárodními principy a Chartou OSN! Kdo se s okupací
ztotožní, zradí národ!“ řekl Kriegel a podíval
se Dubčeka. „Dej hlasovat, v rozhlase čekají!“
Dubček se podíval do pléna.
„Kdo je pro?“

26.–27.10.2018

Pět mužů zvedlo ruku: Dubček, Černík,
Smrkovský, Kriegel, Špaček.
Biľak se podíval na Indru a nenápadně se
usmál, mají vyhráno, myslel si. A pak se stalo
něco, s čím nepočítal. Dva muži z jeho party se
váhavě přidali k dubčekovcům a zvedli ruku:
Piller a Barbírek. Biľak s Indrou a Kolderem
se na sebe vyděšeně podívali. Nechápali, co se
děje, jak se to mohlo stát, vždyť si byli naprosto
jistí! Dubček jim ale nedal čas na rozjímání.
„Kdo je proti?“ zeptal se.
Zvedly se čtyři ruce: Biľak, Kolder, Rigo,
Švestka. Dubčekovci je přehlasovali 7 : 4, tak
jak Husák předpověděl. Mohl jen litovat, že
u toho nebyl a nemohl si vychutnat Biľakův
„ksicht“.
Do rozhlasového studia na Vinohradské
třídě vstoupil bývalý ředitel rozhlasu Marko
v doprovodu dvou estébáků.
„Z pověření soudruha Dubčeka jsem převzal vedení rozhlasu a přikazuji vám odvysílat
toto prohlášení!“
Hlasatelé Šťovíčková, Fišer a Jezdinský se
podívali na papír.
„To je podvrh!“ řekl Fišer. „Ústřední výbor
okupaci neschválil!“
„Okamžitě to odvysílejte!“ přikázal Marko.

racovních
300 volných p
šemi
pozic napříč v
odbornostmi

NH PRAGUE CITY, Mozartova 261/1, Praha 5 – Smíchov
Pátek 10:30 – 18:00, sobota 10:00 – 16:00 hodin

V Praze se představí TOP zdravotnická zařízení
a fakultní nemocnice
z Německa, Rakouska a České republiky!
Celá řada nemocnic se v Praze představí vůbec poprvé.
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„Pokud půjde do vysílání něco jiného, vypneme
vysílače!“
„Vy nám tu nemáte co rozkazovat!“ pustil
se do něj Jezdinský.
Šťovíčková vzala smeták a zařvala: „Kolaborante!“
Estébáci se na ni vrhli. Do studia vpadli
mladí redaktoři Dienstbier a Neff, skočili na
estébáky. Jezdinský přiskočil k mikrofonu.
„Přátelé, bývalý ředitel rozhlasu Marko
sem právě vtrhl s estébáky, vyžadují po nás
odvysílat ilegální dopis stranických a státních činitelů, kteří pozvali vojska Varšavské
smlouvy do Československa. Nevěřte žádnému takovému prohlášení, je to podvrh! Předsednictvo ÚV KSČ okupaci odsoudilo. Jeho
provolání vám za malý okamžik přečteme.
Zůstaňte u přijímačů, zapněte si rozhlas po
drátě, pokud by byly odpojeny vysílače, probuďte sousedy a vyčkejte na tuto mimořádně
důležitou zprávu! Jsme s vámi, buďte s námi!“
Riva vyndala ze skříně starý „dráťák“, jak se
říkalo rozhlasu po drátě, a zapojila ho. Krátce
před druhou v noci se konečně ozval hlasatel
Vladimír Fišer, který dostal invazi jako „dárek“
k narozeninám, měl je 21. srpna a po skončení
směny chtěl s kolegy slavit. Místo toho četl provolání předsednictva ÚV KSČ, na které čekal
celý národ. Hoffman sice po několika větách
nechal odpojit vysílače, ale rozhlas po drátě
neumlčel:
Všemu lidu Československé socialistické
republiky: Včera, dne 20. srpna 1968, kolem
23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu,
Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky
a Bulharské lidové republiky státní hranice
Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky,
předsedy Národního shromáždění, předsedy
vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto
orgánů.
V těchto hodinách zasedalo předsednictvo
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ÚV KSČ a zabývalo se přípravou 14. sjezdu
strany.
Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny
občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani
naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.
Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt
za odporující nejenom všem zásadám vztahů
mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.
Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ
i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích,
do nichž byli jako představitelé lidu a členů
svých organizací zvoleni podle zákonů a jiných
norem platných v Československé socialistické
republice.
Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno
zasedání Národního shromáždění, vlády republiky, předsednictvo ústředního výboru KSČ
svolává plénum ÚV KSČ k projednání vzniklé
situace. Předsednictvo ÚV KSČ, 21. 8. 1968.
Riva vyskočila ze židle, běžela do obýváku,
vyhrabala ze šuplíku krabičku s inzulinem
a vyběhla z bytu. Nečekala na výtah, řítila se
po schodech dolů, odemkla domovní dveře
a vyšla ven. Spěchala noční ulicí. Kolem ní
jely tanky a obrněné vozy, ze všech stran byla
slyšet střelba.
Riva doběhla k budově ÚV KSČ, boční
ulice byla zatarasena tanky. Proti ní vyběhli
sovětští vojáci.
„Zpátky! Sem nesmíte!“ křičeli.
„Musím dovnitř, jdu za svým mužem, František Kriegel, člen předsednictva ÚV KSČ, nesu
mu léky,“ řekla Riva perfektní ruštinou a ukázala jim krabičku s inzulinem.
„Neslyšelas? Zmiz!“ křikl voják a namířil
na ni samopal.
Riva se otočila a běžela pryč. Doběhla
k telefonní budce u zadního vchodu. Vpadla
dovnitř, vzala sluchátko, bylo ale hluché. Vyběhla ven. Z budovy vyšel Zelinka, všiml si jí.
„Paní Rivo!“ běžel k ní. „Paní Rivo, co tu
děláte?“
„Jdu za Františkem, nesu mu léky.“
„Budova je obsazená, nepustí vás dovnitř,
právě nás vyhnali.“
„Kde je můj muž?“ zeptala se.
„U Dubčeka v kanceláři. Jednají.“ Vzal
ji za ruku.
„Pojďte, tady nemůžete zůstat.“
Nasedl s ní do šestsettrojky a vezl ji domů.
Venku svítalo. Dubčekovi muži seděli
u stolu a vyhýbali se pohledům do hlavní samopalů, kterými na ně vojáci mířili.

„Dubček! Dubček!“ skandoval dav za okny.
„Už Platon řekl, že demokracie není
nejlepší společenský řád, neboť dochází ke
všeobecnému poklesu kázně. I zvířata chodí
volně po ulicích. Teď aspoň víme, proč přijeli,“
řekl Kriegel a prolomil hrobové ticho u stolu.
Všichni se pozvolna začali smát. Vojáci znejistěli, někdo z nich něco zařval, ale
Kriegel to ignoroval a podíval se na hodinky.
„Je pět, počítám, že teď se aspoň do osmi
nic dít nebude, než to dají všechno dohromady. Radím každému, aby se vyspal. Budeme
potřebovat jasné hlavy.“
Vstal a šel k volnému místu za Dubčekovým křeslem. Lehl si na koberec a dal si pod
hlavu svoji starou odřenou aktovku. Vojáci
k němu přiskočili a namířili na něj samopaly. Konsternovaný plukovník se podíval na
Mlynáře. --„Co to má znamenat?“
„Doktor Kriegel je starý válečník, interbrigadista, ví, jak je za války důležitý se
vyspat,“ řekl Mlynář s úsměvem.
Plukovník na něho nechápavě zíral.
Najednou se ozvalo Krieglovo bohatýrské
chrápání. Chrápal tak spokojeně a v tolika
tóninách, že všichni pochopili, že opravdu spí.
Vojáci přešli zas ke stolu a namířili samopaly
na ostatní.
n

Děkujeme za laskavé zapůjčení
fotografií Jiřího Všetečky.
Vybrali jsme je z jeho publikace
Pražský chodec proti tankům,
Srpen 1968,
Abychom nezapomněli,
kterou v roce 2012
vydalo Naše vojsko.
Více na www.jirivsetecka.cz
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SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK

Rádi přivítáme
další členy

Po létě se vám opět hlásí Sekce mladých lékařů
ČLK. Doufáme, že se vám na dovolených podařilo
načerpat dostatek sil a energie. Nám ano, a přestože
jsme ani přes prázdniny nezaháleli a pokračovali
v práci na rozpracovaných projektech, nyní se již
odpočatí vrhneme do práce zase na 100 %. Pro
mnohé z vás je toto první číslo časopisu Tempus
medicorum, které držíte v rukou. Naši pravidelní
čtenáři proto, doufám, prominou, když značnou část
našeho sdělení věnuji právě letošním absolventům.

RY

O

NABÍZÍME
n

nadstandardní finanční ohodnocení

n

práci i na částečný úvazek či DPČ

n

práci na moderně vybaveném akreditovaném pracovišti

n

maximální podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace

n

náborový příspěvek

n

zaměstnanecké benefity
(týden dovolené navíc, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, hlídání dětí v dětské skupině Rybička, možnost vyhrazeného parkování v areálu nemocnice, slevy v nemocniční
lékárně a zdravotnických potřebách, další výhody podle Kolektivní smlouvy)

Nástup možný ihned nebo podle dohody.
V případě Vašeho zájmu o konkrétní pozici nám zašlete svůj
profesní životopis.
Ing. Lucia Růžičková
vedoucí personálního odboru
e-mail: lucia.ruzickova@nemocnicekladno.cz
telefon: +420 312 606 413
www.nemocnicekladno.cz

Inzerce ▲
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ARO l UROLOGIE l INTERNA
PEDIATRIE l ENDOKRINOLOGIE
GYNEKOLOGIE l PSYCHIATRIE
NEUROLOGIE l ONKOLOGIE
DIABETOLOGIE l PLICNÍ

Ů
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Lékaře se specializovanou způsobilostí
či zařazením v oborech:

AŘ

V první řadě bych vám rád rádi, pokud se do naší Sekce zapřiblížil naši organizaci. Sekce píšete, pokud jste tak ještě neučimladých lékařů ČLK vznikla na nili. Můžete tak udělat na našich
jaře roku 2016 s cílem sdružovat webových stránkách (juniordoca zastupovat zájmy mladých lékařů tor.cz) či na jakémkoliv okresním
nejen v oblasti postgraduálního sdružení ČLK. Budeme si tak
vzdělávání, ale také v oblasti pro- navzájem blíže a vy získáte různé
blematiky finančního ohodnocení výhody, jako např. hlasovací práa pracovních podmíva na našich sjezdech
nek. Od té doby se nám
a volbách. SamozřejADÝCH L
L
M
ÉK
CE
povedlo získat poměrmě jsou vítáni aktivní
ně velkou členskou záčlenové, ale i v přípakladnu včetně mnoha
dě, že se nechcete až
aktivních členů. Pratak moc zapojovat,
videlně se účastníme
budeme rádi, když
É
M
LÉ
K A Ř S K É KO
jednání na ČLK, Mininám například jednou
sterstvu zdravotnictví,
za čas vyplníte jeden
vystupujeme v médiích či jednáme z našich dotazníků, abychom si tak
s odbornými společnostmi tak, aby lépe mohli utvořit názor na to, co
naše názory byly co nejvíce slyšet, vás trápí.
a měly tedy šanci na to, vylepšit
Z našich podzimních aktivit
naši pozici v českém zdravotnictví. nás čeká v říjnu zasedání EJD (EvMnozí z vás nás jistě znají i z našich ropští mladí lékaři), které se bude
přednášek na lékařských fakul- konat v estonském Tartu. Velkým
tách, kde se snažíme o to, abyste tématem bude mobilita mladých
vstupovali do pracovního procesu lékařů, další náplň ještě nebyla
s co nejlepším povědomím o tom, zveřejněna, ale na naši reportáž se
co vás čeká.
můžete těšit v některém z dalších
Mnohdy jsou to boje zdánlivě čísel. Dále nás pak čeká i sjezd ČLK
marné, mnohdy dlouhé, ale nikdy a spousta dalších akcí, o kterých
jsme se neřídili heslem „kdo nic vás budeme informovat převážně
nedělá, nic nezkazí“. Právě naopak. na našem Facebooku a webových
Naší snahou je vybudit mladé léka- stránkách.
ře k aktivitě, protože naše boje si
Závěrem bychom chtěli všem
musíme vybojovat sami a nemů- popřát krásný zbytek léta a novým
žeme očekávat, že to udělá někdo kolegům úspěšné vykročení do
za nás. A jedině společnými silami nové etapy jejich života. A kdybyste
máme šanci něco změnit.
si nevěděli rady nebo se vám něco
Zde bych vás všechny chtěl nelíbilo, nebojte se (nám) ozvat!
o něco poprosit. Budeme velmi
Jan Přáda, předseda SML ČLK

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice
Středočeského kraje hledá:
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Novela vyhlášky o zdravotnické
dokumentaci
Zrušena dokumentace ošetřovatelské péče • Zkráceny některé lhůty, po které je třeba
zdravotnickou dokumentaci uchovávat
Dne 27. června 2018 byla vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2018 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. V rámci připomínkového řízení se
Česká lékařská komora k návrhu této vyhlášky vyjadřovala s tím, že podpořila zejména záměr zrušit
ošetřovatelskou dokumentaci a zkrátit některé skartační lhůty.

V tomto článku nelze poukázat na všechny
změny, které novela vyhlášky, která je poměrně rozsáhlá, přinesla, ale poukazujeme zejména na ty, jež považujeme za nejvýznamnější.
Jde však o jednu ze stěžejních vyhlášek Ministerstva zdravotnictví a lze doporučit, aby
její aktuální znění měl každý poskytovatel
zdravotních služeb a vedoucí zdravotnický
pracovník, například ředitel, primář nebo
vrchní sestra, k dispozici v platném znění.
Platný text lze nalézt na webových stránkách
České lékařské komory www.lkcr.cz v rubrice
„Knihovna zdravotnické legislativy“. V tomto
textu je již zapracována novela č. 137/2018 Sb.,
takže je zde obsažena platná vyhláška o zdravotnické dokumentaci po provedené novele.

Identifikační a další
údaje o pacientovi

Pokud jde o údaje o pacientovi, kromě jeho
trvalého bydliště, které nemusí být shodné
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s místem, kde se pacient fakticky zdržuje, má
být uvedeno místo, kde se pacient skutečně
zdržuje, je-li odlišné od jeho trvalého bydliště. Pokud pacient je ochoten uvést na sebe
telefonické a e-mailové spojení, je třeba jej
rovněž uvést. To však nelze od pacienta vynucovat. Údaj o trvalém a faktickém bydlišti
je však povinný.
V případě lůžkové a jednodenní péče má
být uvedeno datum a čas přijetí pacienta do
této péče. Pokud by šlo o pacienta, který není
schopen se sám o sebe postarat, k zajištění další
péče o něho je třeba zjistit způsob, jak má být
vyrozuměna osoba, která tuto další péči zajistí.
Vždy má být uvedeno datum a čas, kdy byl
pacient přeložen na jiné oddělení zdravotnického zařízení nebo k jinému poskytovateli
zdravotních služeb, stejně jako datum a čas
propuštění pacienta nebo jeho úmrtí. Pokud
pacient používá zdravotnické prostředky nebo
pomůcky, je třeba uvést, jaké prostředky a pomůcky používá, případně jaké si sám přinesl
do zdravotnického zařízení z domova.
Jde-li o pacienta hluchého, slepého či jinak
postiženého, jenž vyžaduje zvláštní způsob komunikace, je třeba uvést způsob komunikace
s pacientem, který on sám preferuje a kterým
se s ním lze domluvit. Není-li pacient plně
svéprávný, má mít uveden kontakt na svého
zákonného zástupce nebo opatrovníka.
K tomu je třeba poznamenat, že ze zákona
vyplývá rovněž potřeba při přijetí pacienta,
pokud je možno se s ním domluvit a je schopen
k platnému právnímu jednání, zjistit a zaznamenat (doporučuji nechat i pacientovi podepsat, byť to není právním předpisem stanoveno) údaje o osobách, které pacient považuje
za osoby sobě blízké a které jsou oprávněny:
a) získávat informace o zdravotním stavu
pacienta (případně údaje o tom, že žádné osoby
nemají právo na informace o zdravotním stavu
pacienta, pokud se tak pacient rozhodne);

b) nahlížet do zdravotnické dokumentace
pacienta a pořizovat si z ní kopie, popřípadě
rozhodnutí pacienta o tom, že žádné osoby
nemají toto právo, a to ani v případě jeho úmrtí;
c) udělovat za pacienta tzv. zástupný souhlas – tedy souhlas s provedením určitých
zákroků či zdravotních výkonů pro případ,
že by se pacient ocitl v situaci, kdy nebude
schopen sám udělovat informovaný souhlas
nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních
služeb. Pokud pacient rozhodne, že si nepřeje,
aby kdokoli jiný za něho uděloval zástupný
souhlas, je třeba i tuto skutečnost do zdravotnické dokumentace zaznamenat. Tyto údaje
pak mohou velmi ulehčit práci zdravotnickým
pracovníkům za situace, kdy se někdo domáhá
informací o pacientovi nebo nahlédnutí do
zdravotnické dokumentace s tvrzením, že je
osobou pacientovi blízkou, což se těžko ověřuje. Pokud pacient nebyl při přijetí do zdravotnického zařízení nebo do péče poskytovatele
zdravotních služeb s ohledem na svůj zdravotní
stav způsobilý určit osoby, které mají shora
uvedená oprávnění, nezbývá než se zabývat
otázkou, kdo je, případně kdo není osobou
pacientovi blízkou. Mnohem jednodušší pro
každého zdravotnického pracovníka však je,
když pacient, který byl při přijetí do zdravotnického zařízení při vědomí, určí tyto osoby
a posléze, pokud se někdo domáhá informací,
nahlížení do dokumentace nebo udělování
zástupného souhlasu, lze snadno ověřit, zda je
k tomu podle rozhodnutí pacienta oprávněn,
či nikoli.

Záznam o použití
omezovacích prostředků

Kromě dosud stanovených údajů má údaj
o použití omezovacích prostředků obsahovat
také zdůvodnění, proč nepostačoval v daném
případě mírnější postup než právě použití
omezovacích prostředků. Pokud při použití
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PRÁVNÍ PORADNA

Epikríza a plán dalšího
léčebného postupu

V případě lůžkové péče bylo dosud stanoveno, že epikríza a plán dalšího léčebného
postupu se uvedou, pokud hospitalizace trvá
alespoň sedm dnů. Vyhláška nerozlišovala,
zda jde o akutní nebo následnou dlouhodobou
lůžkovou péči. Nově je stanoveno, že souhrn informací o zdravotním stavu pacienta
(epikríza) a plán dalšího léčebného postupu
se do zdravotnické dokumentace zaznamenávají alespoň jednou za sedm dnů (podle
potřeby i častěji), v případě dlouhodobé lůžkové péče alespoň jednou za měsíc. Znamená
to, že v případě akutní péče, která trvá déle
než sedm dnů, je třeba zaznamenat epikrízu
a plán dalšího postupu a každých sedm dnů
epikrízu a plán dalšího léčebného postupu
upřesňovat, případně poznamenat, že stav
zůstává nadále stejný, včetně plánu léčebného
postupu. V případě dlouhodobé lůžkové péče,
zpravidla péče následné, postačí uvádět ve
zdravotnické dokumentaci tento údaj alespoň
jedenkrát za měsíc.

Identifikace poskytovatele
zdravotních služeb
a podpis zdravotníka

Identifikace poskytovatele má být uvedena na každém listu zdravotnické dokumentace. Je-li poskytovatelem zdravotních
služeb fyzická osoba, pak postačí uvést jméno,
příjmení a IČ. Pokud je poskytovatelem právnická osoba, je třeba uvést obchodní firmu
nebo název poskytovatele a rovněž IČ.
Je-li zřejmé, že zápisy do zdravotnické
dokumentace provádí jeden zdravotnický
pracovník (zpravidla v případě hospitalizace
nebo jednodenní péče), nemusí podepisovat
každý dílčí zápis v průběhu dne nebo směny
stejný zdravotnický pracovník opakovaně, ale
postačí, podepíše-li tento zdravotnický pracovník poslední zápis provedený v průběhu
dne nebo směny.

Převádění listinné zdravotnické
dokumentace do elektronické podoby

Vyhláška sice stanoví obecná pravidla,
za jakých lze převedení provést, ale je nutno
vzít na zřetel, že nadále platí ustanovení § 55
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění, které stanoví poměrně
přísné a taxativní podmínky, za nichž lze vést
zdravotnickou dokumentaci pouze v elek-
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tronické podobě. Tato pravidla stanovená
zákonem samozřejmě vyhláška nijak „neruší“
a ani rušit nemůže. Převod zdravotnické dokumentace z listinné do elektronické podoby
je tedy možný jen při splnění podmínek
stanovených jak v ustanovení § 55 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
tak v ustanovení § 6 vyhlášky č. 98/2012
Sb., o zdravotnické dokumentaci ve znění
novely provedené vyhláškou č. 137/2018
Sb. Poskytovatel zdravotních služeb, který
by se rozhodl převést listinnou zdravotnickou dokumentaci do elektronické podoby
a nadále ji uchovávat pouze v elektronické
podobě, si musí proto (například v knihovně
zdravotnické legislativy na webových stránkách České lékařské komory) prostudovat jak
ustanovení § 55 zákona č. 372/2011 Sb., které
je poměrně rozsáhlé a stanoví řadu podmínek,
tak ustanovení § 6 vyhlášky č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci ve znění novely
provedené vyhláškou č. 137/2018 Sb., a podle
těchto dvou předpisů musí postupovat.

K příloze č. 1 – Zrušení části
5–8 a části 11 – ošetřovatelské
dokumentace

musí pacient obdržet a které stanoví
zákon ( již je tedy duplicitně nestanoví
vyhláška), stejně jako platí ustanovení
§ 34 odst. 5 o informovaném nesouhlasu
pacienta a reversu včetně jeho náležitostí a povinné písemné formy. Nemění se
nic ani na pravidlech dříve vysloveného
přání stanoveného § 36 zákona o zdravotních službách, ani ustanovení § 33
zákona o zdravotních službách o právu
pacienta určit osoby, které mohou být
informovány o jeho zdravotním stavu
i právu dát zákaz podávání informací.
Někteří zdravotníci si novelu vyhlášky
paradoxně vyložili tak, že se ruší informovaný souhlas, informovaný nesouhlas
– revers, dříve vyslovené přání a právo
pacienta určit, kdo má být informován
o jeho zdravotním stavu. To je samozřejmě nesmysl – tyto instituty stanovené
zákonem nadále platí (vyhláška samozřejmě nemůže zrušit zákon), jen při
dokumentaci stačí dodržet pravidla daná
zákonem a již není dána přesná struktura záznamu o nich tak, jak je dosud
stanovila vyhláška o zdravotnické dokumentaci.
Bez dalšího je však zrušena „Dokumentace ošetřovatelské péče“, takže nadále nemá být tato dokumentace vedena,
protože ani zákon, ani jiný právní předpis
toto již nestanoví. Za této situace se, podle
našeho právního názoru, uplatní nařízení
Evropské unie o ochraně osobních údajů
(EU) 2016/679 (tzv. GDPR), kdy není možné bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat
o pacientovi jiné údaje, než které výslovně
stanoví právní předpis. Ošetřovatelskou dokumentaci tedy nadále, podle našeho názoru,
vést nelze, protože by to porušovalo právo na
ochranu osobních údajů za situace, kdy to
již právní předpis poskytovateli zdravotních
služeb neukládá. Na druhé straně však jak

Vyhláška ruší povinné náležitosti dosavadní části 5, kde bylo uvedeno, co přesně
musí obsahovat písemný souhlas pacienta
s poskytnutím zdravotních služeb (zdravotní
výkon), tedy povinné náležitosti písemného informovaného souhlasu pacienta, dále
část 6 „Záznam o odmítnutí zdravotních
služeb – revers“, kde bylo přesně uvedeno,
co musí obsahovat každý revers pacienta,
tedy informovaný nesouhlas k poskytnutí
zdravotních služeb, část 7 „Záznam o dříve
vysloveném přání“, kde bylo uvedeno, jaké
náležitosti má mít tento záznam, a část 8 „Záznam o souhlasu s poskytováním informací“.
Zrušení těchto částí přílohy vyhlášky o zdravotnické dokumentaci však nemá praktický
význam, leda snad
ten, že struktura
Slatinné lázně Třeboň s. r. o.
těchto dokumentů
hledají do svých řad
nemusí již přesně
odpovídat struktuře
stanovené dosavadPožadujeme:
n Specializovanou způsobilost v oboru RFM, nebo neurologie, nebo revmatologie.
ními přílohami vyn Základní znalost německého jazyka.
hlášky. Nadále však
Nabízíme:
samozřejmě platí
n Práci v lázeňském komplexu, v příjemné lokalitě zdravého životního prostředí.
n Mzdu dohodou dle kvalifikace a úvazku až do výše 82 000 Kč měsíčně.
ustanovení § 31
n Odměnu za pracovní pohotovost na telefonu (16.00–7.00).
zákona o zdravotn Odměnu po odpracování kalendářního roku ve výši základní měsíční mzdy.
n Odměny dle výkonů a ujednání se zástupci zaměstnavatele.
ních službách, týn Pro lékaře s bydlištěm mimo Třeboň ubytování, pro dojíždějící příspěvek na dopravu.
kající se informon 5 týdnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, zaměstnanecké výhody, mobilní telefon.
vaného souhlasu
Přijďte pracovat k nám. ☎ 384 750 842, ✉ personalista@laznetrebon.cz
a informací, které

LÉKAŘE

Inzerce ▲

omezovacích prostředků došlo ke komplikacím, má být uvedeno nejen k jakým komplikacím došlo, ale také způsob jejich řešení.
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zdravotní sestry, tak další nelékařští zdravotničtí pracovníci poskytující ošetřovatelskou
péči mohou (v některých případech dokonce
musí) důležité údaje o pacientovi zapsat do
běžné jednotné zdravotnické dokumentace.
Zrušení dokumentace ošetřovatelské péče
považujeme za důležitý a pozitivní krok,
protože jednak zbytečně zatěžoval zejména
všeobecné sestry, případně porodní asistentky a další zdravotnické pracovníky poskytující ošetřovatelskou péči vyplňováním
poměrně náročné písemné dokumentace,
takže paradoxně bylo důležitější, aby vše bylo
zapsáno, než aby vše bylo opravdu pacientovi
poskytnuto, a často zdravotní sestry neměly
čas poskytovat péči pacientovi podle pokynu
lékaře, protože musely psát a psát. Kromě
toho duplicitní vedení samostatné lékařské
dokumentace a samostatné dokumentace
ošetřovatelské péče někdy vedlo i k právním
problémům, když ošetřovatelské záznamy
byly v rozporu s lékařskými záznamy. Tento
stav by měl být překonán přijetím uvedené
novely, což je třeba přivítat.

Zničení vyřazené zdravotnické
dokumentace

Příloha vyhlášky č. 137/2018 Sb., číslo 2
v článku 6 stanoví, že zdravotnická dokumentace určená k vyřazení musí být zničena
tak, aby byla znemožněna její rekonstrukce
nebo identifikace jejího obsahu. Jakým způsobem tak má být provedeno, vyhláška blíže
neurčuje a je na samotném poskytovateli,
aby se rozhodl o způsobu zničení při splnění
této podmínky. Každý poskytovatel je však
povinen pořídit a trvale uchovávat písemný
záznam, který bude obsahovat soupis zničené

zdravotnické dokumentace spolu s informací,
kdy, jak a kým byla zničena. Tento soupis
bude obsahovat pouze identifikační údaje
pacientů, jejichž zdravotnická dokumentace
byla zničena.

Změna skartačních lhůt
u některých zdravotních služeb

Vyhláška především upouští od komisionálního vyřazování zdravotnické dokumentace s tím, že vyřazování zdravotnické
dokumentace provádí buď poskytovatel sám,
nebo jím určený zdravotnický pracovník.
Komise provádějící toto vyřazování tedy již
ustavovány nebudou a postačí, pokud tuto
činnost provede zdravotnický pracovník určený poskytovatelem nebo sám poskytovatel.
Vyhláška stanoví pravidlo, že v případě, že se
doba uchovávání počítá ode dne úmrtí pacienta a poskytovatel zdravotních služeb nezná
datum úmrtí pacienta, považuje se za den
úmrtí pacienta den, ve kterém pacient dosáhl
sto let věku nebo kdy od posledního záznamu
ve zdravotnické dokumentaci uplynulo pět
let, podle toho, co nastane později.
Zdravotnický pracovník určený poskytovatelem zdravotní služby nebo sám poskytovatel při rozhodování o vyřazení zdravotnické dokumentace rozhodne, zda je možno po
uplynutí tzv. skartační lhůty, kdy je nutno
uchovat zdravotnickou dokumentaci a archivovat ji u poskytovatele, celou zdravotnickou
dokumentaci zničit, nebo zda je třeba tuto
dokumentaci ještě z nějakých důvodů, například forenzních, uchovat, popřípadě je
třeba uchovat část zdravotnické dokumentace
a část lze zničit. V naprosté většině případů
bude patrně rozhodovat o tom, že zdravotnic-

kou dokumentaci lze po uplynutí stanovené
lhůty zničit, a v takovém případě je označena
písmenem „S“. Pokud by se rozhodl, že je
třeba i po uplynutí skartační lhůty zdravotnickou dokumentaci nebo její část z nějakých
důvodů uchovat, rozhodne, jak dlouho bude
nadále uchovávána, a označí ji písmenem „V“.
Změn skartačních lhůt, po kterých je třeba zdravotnickou dokumentaci uchovávat,
než bude přistoupeno k jejímu zničení, je
více a lze je nalézt v bodech 60–77 vyhlášky
č. 137/2018 Sb. – zde uvádíme jenom některé.
U registrujícího všeobecného praktického lékaře i u registrujícího poskytovatele
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
se zdravotnická dokumentace nadále uchovává deset let. U všeobecného praktického
lékaře pro dospělé je to lhůta počítaná buď
od změny poskytovatele, nebo od úmrtí pacienta. V případě registrujícího poskytovatele
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
je to deset let od dosažení devatenáctého roku
věku pacienta. U registrujícího poskytovatele
v oboru zubní lékařství a oboru gynekologie
a porodnictví pět let po posledním poskytnutí
zdravotních služeb ( jde o změnu, protože
dosud zde platila skartační lhůta deset let).
V případě jednodenní péče o pacienta se
zdravotnická dokumentace musí uchovávat
nejméně deset let od posledního poskytnutí
jednodenní péče nebo deset let od úmrtí pacienta (dosud platila lhůta patnáct let).
V případě lůžkové péče platí nadále lhůta
čtyřicet let od poslední hospitalizace nebo
deset let od úmrtí pacienta, ale v případě, že
jde o následnou a dlouhodobou lůžkovou péči,
pak nově pouze dvacet let od poslední hospitalizace nebo deset let od úmrtí pacienta.
V případě lázeňské a rehabilitační péče je
nově stanovena lhůta pro uchovávání zdravotnické dokumentace pět let od ukončení
lázeňské léčebně rehabilitační péče (dosud
platila lhůta deset let).

Foto: Shutterstock.com

Pozor na pečlivé vedení zdravotnické
dokumentace – jde o zásadní důkaz
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V případě trestního oznámení, žaloby
nebo stížnosti je zdravotnická dokumentace
pacienta, směřuje-li trestní oznámení, žaloba nebo stížnost proti způsobu poskytování
zdravotních služeb nebo je-li tvrzeno, že zdravotní služby nebyly poskytnuty lege artis – na
náležité odborné úrovni, základním důkazem.
Od mnohých znalců z oboru medicíny jsem
vícekrát slyšel, že „co není zapsáno, nebylo
provedeno“. Vím, že v praxi tomu ne vždy
tak je a že nelze zapsat do zdravotnické dokumentace každý úkon, který provede lékař
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nebo zdravotní sestra. Důležité úkony je však
třeba vždy zaznamenat. Samozřejmě není již
třeba zaznamenávat úkony, které dosud byly
povinně zaznamenávány do dokumentace
ošetřovatelské péče a nesmírně administrativně zatěžovaly zdravotní sestry. Avšak
i zde je třeba věnovat pozornost některým
úkonům, například péči o pokožku pacienta,
prevenci vzniku dekubitů a jejich ošetření,
v té souvislosti polohování pacienta apod.
tak, aby bylo zřejmé, že i na tuto problematiku se zdravotní péče o pacienta zaměřila,
případně s jakým výsledkem a jaká opatření
byla provedena. Již však pouze zásadní údaje
a do jednotné zdravotnické dokumentace,
nikoli vyplňování „kolonek“ do dokumentace
ošetřovatelské péče.
U lékařů je zásadní, aby důležité pokyny, které jsou dávány zdravotním sestrám,
porodním asistentkám, praktickým sestrám
nebo dalším zdravotnickým pracovníkům,
byly do zdravotnické dokumentace rovněž
zaznamenány, což dosud není samozřejmostí, a jde-li o méně významné pokyny, není to
jistě ani nutné. Jedná-li se však o pokyny,
které mají zásadní význam, bylo by hrubou
chybou nezaznamenat, že lékař vydal například pokyn v určitých intervalech provádět
určité diagnostické nebo léčebné výkony,
které může provádět všeobecná sestra,
praktická sestra nebo porodní asistentka.
Pokyn lékaře při přijetí pacienta „intenzivně
sledovat“ je pokyn natolik obecný, že se spíše
obrací proti lékaři, který jej vydal, než proti
zdravotním sestrám, které jej případně nedodržely. Je třeba vždy uvést, co konkrétně
má příslušný zdravotnický pracovník, na
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základě pokynu lékaře, provést za úkony
či výkony a v jakých časových intervalech.
Z právní praxe znám případ, kdy vedoucí
lékařka služby na gynekologicko-porodnickém oddělení uložila porodní asistentce, aby
u rodičky nepřetržitě kontrolovala kardiotokografický záznam (na sále byly pouze dvě
rodičky a přítomny dvě porodní asistentky,
takže nebylo těžké tento pokyn splnit, což
lékařka věděla), a v případě, že by došlo k dalším známkám tísně plodu (známky tísně
plodu se projevily a posléze zase pominuly,
proto bylo rozhodnuto nepřistupovat zatím
k císařskému řezu, ale vyčkat, jak se bude nadále křivka kardiotokografu vyvíjet), lékařku
okamžitě přivolat. Porodní asistentka tuto
povinnost nesplnila, ponechala u pacientky
pouze manžela – otce dítěte, který ji doprovázel, a studentku střední zdravotnické školy
a sama od pacientky odešla. Známky tísně
plodu se na kardiotokografu posléze projevily a studentka s otcem reagovaly opožděně.
Tím došlo k úmrtí dítěte. Trestně stíhána
byla lékařka – vedoucí služby, a když se hájila, že dala jasný pokyn porodní asistentce
nepřetržitě sledovat vývoj kardiotokografu
a v případě dalších známek tísně plodu ji okamžitě přivolat, dotazovala se soudkyně, kde
je tento pokyn, který byl zcela zásadní, ve
zdravotnické dokumentaci zaznamenán. Lékařka argumentovala, že není možné zaznamenávat každý pokyn, který vydá porodním
asistentkám, do zdravotnické dokumentace
a soudkyně opáčila, jak tedy chce dokázat, že
takový pokyn vůbec vydala, když si porodní
asistentka již na tento pokyn nevzpomíná.
V daném případě naštěstí byla rozhovoru

lékařky přítomna mladší neatestovaná lékařka ve službě, která vydání tohoto pokynu
dosvědčila, takže případ dopadl pro lékařku
šťastně, ale uvádím jej pouze proto, abych
dokumentoval, jak někdy může být významné
zapsání důležitého pokynu, který lékař vydal
zdravotnickému personálu, do zdravotnické
dokumentace.
Jsem si vědom toho, že lékaři jsou zcela
zbytečně přetíženi spoustou administrativních
úkonů a požadavků, které by místo nich mohl
konat administrativní pracovník. Zajímavé by
jistě bylo zmapování doby strávené lékařem
u počítače v poměru k době strávené u pacienta. V západních zemích lékař nepoužívá
počítač, ale diktafon, a zdravotnickou dokumentaci zapisuje, případně další administrativní úkony, které je povinen lékař dělat, píše
nikoli lékař, ale k tomu určená písařka, která je
mnohem levnější pracovní silou než sám lékař.
Nad tím by se manažeři našich nemocnic měli
zamyslet. Jakkoli však chápu a akceptuji,
že administrativa lékaře zbytečně zatěžuje a zdržuje od samotné péče o pacienta,
pokud jde o vedení zdravotnické dokumentace, musím lékařům doporučit, aby
tomuto dokumentu věnovali mimořádnou
pozornost. Zapsat, a to co nejkonkrétněji,
je třeba vše, co může mít při případném
pozdějším znaleckém či právním hodnocení případu význam. Málokterý dokument
v práci lékaře je tak důležitý jako právě
zdravotnická dokumentace.
JUDr. Jan Mach, advokát,
ředitel právní kanceláře ČLK

Psychiatrická nemocnice Brno,
Húskova 2, 618 32 Brno
přijme do pracovního poměru
i na zkrácený úvazek
nebo na dohodu

lékaře/lékařku
internistu/internistku
(i geriatra)
pro zajištění konzultací z vnitřního
lékařství u psychiatrických
onemocnění.
Nástup možný dle domluvy.
Informace:
paní Stehlíková, osobní oddělení
stehlikova@pnbrno.cz, tel: 548123239
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Vy se ptáte, právník odpovídá
Musí pacient podepisovat „stohy“
informovaných souhlasů?

V naší nemocnici máme více než 600 informovaných souhlasů. Každý z nich
obsahuje několik stránek textu. Pacient,
který je přijat do nemocnice, podepisuje
souhlas s hospitalizací a souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Kromě
toho podle počtu diagnostických a léčebných výkonů musí podepisovat řadu
dalších informovaných souhlasů, které
všechny obsahují obecně platný text.
Stohy informovaných souhlasů tvoří
nejobjemnější část zdravotnické dokumentace. Navíc řadu informovaných
souhlasů pacient podepisuje, aniž by
je četl, protože není kvůli svému zdravotnímu stavu schopen je přečíst nebo
jim porozumět.
V nedávné době vyšla vyhláška
č. 137/2018 Sb., kterou se mění vyhláška

č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Již dlouho přemýšlíme o způsobu, jak zjednodušit a zkrátit obsah
informovaných souhlasů, abychom je
učinili pro pacienty srozumitelnějšími,
a aby tudíž plnily svoji skutečnou úlohu.
Máme následující představu. Pacient
by podepsal souhlas s hospitalizací
a souhlas s poskytováním zdravotních
služeb. Všechny ostatní informované
souhlasy týkající se jednotlivých diagnostických a léčebných výkonů by byly
přílohou uvedených dvou souhlasů a obsahovaly by jen informace týkající se
konkrétního výkonu. Výjimkou by byl
informovaný souhlas s vyšetřením magnetickou rezonancí, který bychom kvůli
bezpečnosti ponechali v dosavadním
znění. Pokud by se vám námi navrhovaná úprava zdála průchodná, mohlo
by to vést ke zjednodušení administ-

rativy i v dalších zdravotnických zařízeních.
Je nutno konstatovat, že změna vyhlášky č. 98/2012 Sb., provedená novelou
č. 137/2018 Sb., pouze odstranila povinnou
strukturu informovaného souhlasu a některých dalších dokumentů s tím, že je třeba dodržet pouze rozsah informací, které
musí pacient obdržet před provedením
jakéhokoli zákroku. Tento rozsah stanoví
vyčerpávajícím způsobem samotný zákon
o zdravotních službách v ustanovení § 31.
Vydáním této vyhlášky se tedy nijak nemění
povinnost poskytovatele zdravotních služeb
poskytnout pacientovi informace, na které
má nárok, a vyžádat si od něho informovaný souhlas s každým zdravotním zákrokem. K tomu je Česká republika zavázána
i Úmluvou o lidských právech a biomedicíně
– článek 5.
Právní předpisy však jenom ve výjimeč-

Publikace Zdravotníci, právo a praxe
V současnosti, kdy i média staví často společnost proti zdravotníkům, mají
tito obavy, zda při své činnosti postupují
v souladu s právem, které ne vždy je totožné
s tím, co vnímáme jako etické. A tak jsme
svědky toho, že nemocnice mají své mluvčí
(abychom špatně něco neřekli), své ombudsmany, jsou vytištěna práva pacientů
atd. O právech zdravotníků víme však málo.
V této nelehké situaci vychází v nakladatelství Galén velmi potřebná publikace
Zdravotníci, právo a praxe, určená nejen
lékařům, ale i ostatnímu zdravotnickému
personálu. Formou dialogu se zdravotní sestra ptá vedoucího právní kanceláře České
lékařské komory JUDr. Macha, jak postupovat v jednotlivých situacích, které denní
praxe ve zdravotnickém zařízení přináší.
Překvapivá a potěšitelná je jednoznačnost
odpovědí, se kterou autor radí. Právě tato
jednoznačnost není častá, ptá-li se zdravotník právníků…
V knize se čtenář dozví, jak postupovat
v kritických situacích, jaká je odpovědnost
jednotlivých zdravotníků stojících na růz-
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ných stupních hierarchického žebříčku, jak
jednat s policií, soudy a pojišťovnami. Jsou
probrána právní specifika ošetřování dětí,
omezeně svéprávných osob. Jak se stavět
k agresivnímu pacientovi. Další kapitoly
jsou věnovány povinné mlčenlivosti, styku
s médii, odpovědnosti za škodu či právní
ochraně zdravotníků.
V úvodu knihy autoři píší, že knihu není
třeba číst celou (169 stran), ale přečíst pouze
stať týkající se aktuálního problému. Nemyslím si to. Praktikující zdravotníci by měli
být obecně vždy připraveni na ne vždy vhodné jednání pacientů, orgánů státní správy či
pojišťoven. To je hlavním důvodem, proč
by měla být tato praktická kniha na stole
v každém zdravotnickém zařízení.
V závěru JUDr. Mach doporučuje
v případě problémů „zbytečně předčasně
nemluvit, když už mluvíš, tak aspoň nepiš,
a když píšeš, tak aspoň nepodepisuj, jinak se
nediv“. Tato kniha je ale o tom, jak mluvit,
kdy a co psát a podepisovat, abychom se pak
nemuseli divit.
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
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ných případech, týkajících se spíše specifických zdravotních služeb, stanoví povinnost
sdělovat pacientovi tyto informace písemnou formou a podepisovat písemný informovaný souhlas. Písemnou formu musí mít
pouze souhlas s hospitalizací, nikoli však
již s jednotlivými zákroky. Pacient musí
být před každým zákrokem seznámen se
skutečnostmi, které stanoví zákon (účel
zákroku, jeho průběh, důsledky, rizika, případné alternativy a potřeba následného
léčebného režimu), avšak forma tohoto
seznámení nemusí být písemná, leda by tak
stanovil poskytovatel zdravotních služeb
nebo by si to podle pravidel stanovených
novým občanským zákoníkem vyžádal sám
pacient (což je však v praxi spíše výjimečné).
Pokud tedy poskytovatel zdravotních
služeb rozhodne o tom, že pacienti obdrží informace sice písemně, ale nebudou
každý informovaný souhlas podepisovat,
pouze jim bude předán k přečtení, a podepíší pouze jeden písemný informovaný
souhlas, který odkáže na písemnou informaci o dalších zákrocích, kterým bude pa-

cient podroben, pak tento postup, který
jistě zjednoduší administrativu, je zcela
v souladu s právními předpisy. Nejde však
o postup, který by bylo možno uplatnit na
základě novely vyhlášky o zdravotnické
dokumentaci, ale tento postup bylo možno uplatnit i před touto novelou, protože o tom, kdy si poskytovatel vyžádá od
pacienta informovaný souhlas písemně,
rozhoduje sám poskytovatel zdravotních
služeb s výjimkou případů, kdy si písemnou
formu vyžádá pacient nebo kdy ji – spíše
výjimečně – stanoví právní předpis.
Z uvedeného, podle mého názoru, vyplývá jednoznačně, že postup, kdy pacient
podepíše jeden souhrnný informovaný souhlas, který odkazuje na písemné informace
o dalších zákrocích, aniž by pak podepisoval
informovaný souhlas s každým jednotlivým
zákrokem, není v rozporu s právními předpisy a lze jej uplatnit a tím administrativu
zjednodušit.
K tomu je třeba zdůraznit, že rozhodující není „papír“, ale rozhovor lékaře s pacientem (v případě nelékařských zdravotních
výkonů příslušného zdravotníka). Soudy

opakovaně právem označily písemný informovaný souhlas pacienta se zákrokem
za „nicotný cár papíru“ za situace, kdy bylo
prokázáno, že lékař s pacientem před zákrokem vůbec nehovořil a informovaný souhlas
mu dala k podpisu zdravotní sestra. Písemný informovaný souhlas má být důkazem
o rozhovoru lékaře s pacientem. Lze doporučit, aby lékař rozhovor s pacientem, při
kterém mu vysvětlí vše, co je třeba, a podá
informace, na které má pacient právo, vždy
zapsal do zdravotnické dokumentace s tím,
že pacient obdržel všechny potřebné informace a se zákrokem vyslovil informovaný
souhlas. Stohy papírů s podepsanými informovanými souhlasy jsou mnohdy zbytečné
a postup, který navrhl tazatel a o kterém
hovořil také na konferenci České lékařské komory k informovanému souhlasu
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., by mohl
být dobrým řešením. Záleží jen na vedení
nemocnic a na soukromých poskytovatelích zdravotních služeb, zda se rozhodnou
jej zavést.
JUDr. Jan Mach, advokát,
ředitel právní kanceláře ČLK

o
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Ji bez papiru
ZJEDNODUŠTE ŽIVOT FIRMĚ I ZAMĚSTNANCŮM

se stravenkovou kartou Naše stravenka
Pro firmy
• nulová provize od zaměstnavatelů
• jednoduchý způsob objednávání karet i administrace
• odpadá složité rozdávání papírových stravenek

Pro zaměstnance
• zůstatek na kartě má neomezenou platnost
• možnost platit v restauracích a prodejnách Lidl a Kaufland
• útrata až 1 600 Kč za den

Objednávejte na: 800 115 435 (Po - pá, 8-18) nebo na info@nasestravenka.cz
/ ZÁŘÍ 2018
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Prospěšné by byly půjčky pro začínající lékaře
Jsem dlouholetou členkou ČLK, také jsem
pracovala v představenstvu OS ČLK ve Zlíně,
a to v jeho začátcích v 90. letech. Nyní, kdy chci
končit svou praxi, bilancuji dění kolem našich
ambulancí.
Kromě mnohých administrativních komplikací, peripetií od začátku privatizace, nedůstojných dohodovacích řízení, vyhlášek, dodatků, regulačních vzorců, stálého boje o haléře,
regulací, nejasných srážkových mechanismů,
odvolání atd. je tu v posledních letech navíc další
zátěž lékařů. Ta spočívá v IT technologiích – bez
systémového zavedení státem. Opět je provázejí
zmatek, nesouhlas, protesty. Věc je nedořešena.
Budu odcházet s hořkostí a pachutí složitosti systému, neschopností institucí, a hlavně

politiků nastolit fungující zdravotnický systém,
podobný zemím kousek od našich hranic (kam
naši mladí lékaři stále více utíkají). Tam všichni
vědí a vidí, že lze funkčnost zajistit lépe a důstojně. Budu odcházet s lítostí, že mladí kolegové,
kteří nastupují po nás, ještě stále nemají zavedený fungující systém, aby mohli v plné síle
plnit své medicínské poslání.
A ještě jedna připomínka. Na konci praxe
jsem se dotazovala i na sekretariátu ČLK, zda
existuje systém, který by lékařům se zájmem
o ambulantní praxi umožnil získat na její koupi finance formou půjčky, úvěru, za podpory
státu a bank. Banky takový podnět od nikoho
nedostaly, stát sice potřebuje lékaře i v ambulancích, ale pobídky neřeší. Jen pokud již

prázdná ambulance „hoří“, pak zde jsou pobídky zajímavé!
V Německu „jen“ dokončené vzdělání
potřebné k nástupu do ambulantní praxe je
zárukou pro banky (garantováno státem), navíc za stále velmi výhodných ekonomických
podmínek. Lékař může tuto investici rozložit
do svých ekonomických rozvah, může tedy začít
praxi ve vybrané ambulanci.
Podávám proto podnět funkcionářům ČLK,
zejména centrále v Praze, k zamyšlení i nad tímto momentem, který by jistě kolegům pomohl.
Přeji hodně sil i zdraví ve vašich zdravotnických povinnostech i v činnosti ČLK. A děkuji za
tuto vaši práci navíc!

Když můj, již dávno zemřelý šéf vedl marný boj s karcinomem slinivky, trpěl, jak je
u tohoto onemocnění běžné, stupňujícími se
krutými bolestmi. Tehdy mi říkal, že by byl
rád, kdyby měl možnost eutanazie. Kdyby měl
tu jistotu, že když to už nepůjde dál vydržet,
byl by to jediný možný únik. Říkal také, že
byl během svého života, v době, kdy byl ještě
zdráv, odpůrcem eutanazie. Říkal, že debaty
o eutanazii, to je jen takové hraní zdravých
lidí, je to podvod na těch trpících. Aby to podvod nebyl, měli by o eutanazii rozhodovat
jen nemocní, nejlépe ti s bolestmi. To říkal.
Pan doktor Babinec zvláštním způsobem
pomotal nějaký příběh nějakého konkrétního
pacienta se svými představami (o důvodu,
proč onen člověk chtěl eutanazii podstoupit,

a o tom, co dávali najevo příbuzní pacienta
tomuto pacientovi, a o tom, co je špatné na
zodpovědnosti dětí za rodiče). Ptá se: Kam
jsme se to dostali? (viz TM 6/2018, str. 43).
Dostali jsme se, pane doktore, tam, že trpícímu člověku, bez naděje na zlepšení stavu,
kterému můžeme zaručit jen to, že jeho utrpení bude jen a jen horší, řekneme trp. Řekneme:
My jsme skládali Hippokratovu přísahu, a to
je víc než tvé utrpení a tvá prosba o zbavení se
tohoto utrpení. Dostali jsme se tam, že zdraví
lidé rozhodují o tom, že víc než zbavit trpícího
člověka nesnesitelných útrap je zaklínání se
přísahou. A, pane doktore, lékaři SS nezabíjeli
z ideologických důvodů. Dělali to ze stejných
důvodů jako komunisti ve svých lágrech, dělali
to, protože to byli vrazi.

Co se týče mne, nevím, jestli budu, nebo
nebudu v situaci, kdy budu o eutanazii stát.
Pokud ano, pak je celosvětově zvykem obracet
se v takových situacích na lékaře. Jestli bude
možné obrátit se na někoho jiného, na jinou
profesi, budiž. Problém je v tom, že lékaři se
zaklínají Hippokratovou přísahou. A nebudou-li to lékaři, je dost těžké si představit, kdo
jiný by to mohl být. Ale byl bych rád, kdybych
tuto možnost měl, i když Vy jste proti.
A pro informaci k Vaší představě o ošklivé komerci a eutanazii. V Holandsku, a asi
i jinde, jsou zařízení, kde akt milosrdenství
nemá komerční ráz. Takže pacientovi je nejen
vyhověno, ale také se eutanazie „nepošpiní“
tím, že je současně vystaven účet.

Vážení, nevšimli jste si, že na nemocném
člověku se snaží vydělávat jak zdravotnická
zařízení, tak farmaceutické firmy? Během
jeho nemoci dosti často využívají jeho nepříznivého psychického stavu a snaží se z něj
dostat co nejvíce finančních prostředků.
Možná že jste si při jízdě MHD povšimli
prudkého nárůstu lidí s neupraveným chrupem, malých dětí s poškozenými zuby a v médiích často slyšíme, že narůstá počet infekčních nemocí, které již byly za pomoci vakcín
téměř vymýceny (např. TBC, spalničky…). Není
to důsledek toho, že hodně zdravotnických
zařízení je privatizováno, a to jak zdravotníky, tak nezdravotníky, a všem jde především
o výtěžek z provozu těchto zařízení?

Ze své praxe mohu uvést, že když byla cizinka léčena v jedné z velkých pražských nemocnic,
denně jí byla odebírána krev na jedna a tatáž
vyšetření, jejichž hodnota se nijak neměnila
a která pro její léčbu neměla žádný význam.
Jediným smyslem bylo dosáhnout většího počtu
plateb, a tudíž využití či zneužití jejího momentálně nepříznivého zdravotního stavu. Nebo
návštěva stomatologa. Ve většině případů za
každou návštěvu zaplatíte 500 Kč. Veškerá protetika včetně bílých výplní, jakož i ortopedické
a jiné zdravotní pomůcky jsou předraženy, jejich
cena je pro pacienta třeba i desetinásobně vyšší
než cena výrobní. Hodně vyšetření začíná být
placeno i v oftalmologii, gynekologii a mnoha
dalších lékařských oborech. Přitom vzhledem

k náročnosti a závažnosti lékařského poslání
není činnost lékařů ani zdaleka tak (nejen) finančně ohodnocena jako výkony nejrůznějších
sportovců, umělců či manažerů.
Při mém pobytu v Austrálii v roce 1995 mi
bylo řečeno, že tamní vláda nejvíce oceňuje
činnost odborných pracovníků ve zdravotnictví
a ekonomů. Nikdo tam nemohl mít vyšší roční
příjem v jiných profesích, a to včetně politiků
(ministrů, prezidenta…) než lékaři či ekonomové. Když jsem se dotazoval, zda tato skutečnost
není ve společnosti vnímána negativně, bylo
mi řečeno, že ne, neboť lékař se má celoživotně
vzdělávat, aby bylo obyvatelstvo zdrávo, a ekonomové musejí dbát na to, aby stát byl hospodářsky pevný. Ani lékař, ani ekonom by neměl

Zaklínání se Hippokratovou přísahou

Inzerce ▲

Lékařství není byznys, ale poslání
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MUDr. Anna Raková, OS ČLK Zlín

MUDr. Petr Pudil
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svůj čas „zneužívat“ vedlejšími činnostmi, jako
je třeba oprava domu, auta, ale svůj čas využít
a stále se vzdělávat.
V naší zemi, bohužel, se téměř všichni
lékaři starají především o svůj výdělek, a to
je špatně. Taktéž je špatně, že většina, ze-
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jména mladých lidí ví, kdo kdy kde vstřelil
ve fotbalovém zápase branku, ale o tom, kdo
kdy kde provedl první transplantaci srdce,
nemají ani tušení.
Domnívám se, že jak lékařská, tak laická
veřejnost by se měly vážně zamyslet nad sou-

Abychom nezapomněli...

Nedávno jsme se rozloučili s MUDr.
Jaroslavem Holým, dlouholetým lékařem
na interním oddělení nemocnice v Děčíně a později primářem v České Kamenici.
Zemřel 10. července 2018 ve věku 94 let.
Přišel do Děčína v 50. letech. Tehdy se
lékaři do severních Čech zrovna nehrnuli.
Zdejší ovzduší patřilo k nejhorším v republice, trpěla příroda i lidé, ale děčínský
okres na rozdíl od jiných okresů v kraji
nedosáhl ani na ubohé „pohřebné“; byli
jsme označováni za „zelené plíce severních

Čech“. Lékaři odtud pospíchali, ale dr. Holý
patřil k těm statečným, kteří naše město
nikdy neopustili. Rodák ze Sušice se věnoval cele své službě na děčínské interně,
vlídný a laskavý k pacientům, vždy ochotný
pomáhat mladým lékařům, kteří přicházeli
a také díky jeho příkladu neopouštěli těžce
zkoušené město s trpícími lidmi a s okolím,
které by nám za jiných okolností mohli
jinde závidět.
Dr. Holý patřil k lékařům, jehož zájmy přesahovaly rámec medicíny. Milo-

Zemřel MUDr. Kamil Kuchler
Dne 13. 8. 2018 zemřel MUDr. Kamil
Kuchler, bývalý primář dětského oddělení
v Děčíně. Pohřeb se konal dne 22. 8. v Telči,
kde žil poslední léta svého života.
Narodil se 18. 3. 1931. Po vystudování
gymnázia začal studovat Pediatrickou fakultu UK v Praze. Studia ukončil promocí
v roce 1956, I. atestaci z pediatrie složil
v roce 1958, II. atestaci v roce 1964. Šedesátá
léta prožil na dětském oddělení v Děčíně,

dále pracoval na dětském oddělení v Krči.
V sedmdesátých letech se vrátil do Děčína
na post primáře dětského oddělení. Na svém
oddělení vychoval několik pediatrů, které
vedl díky svým odborným znalostem k důkladnému, ale přitom citlivému vyšetřování
a léčebnému přístupu, a tím také pozvedl
oddělení, na rozdíl od předchozího období,
na vyšší úroveň.
Kromě profesního života rád maloval,

časným stavem a že by se již od základních
škol měly děti učit, jak je která lidská činnost
důležitá, a na lékařských fakultách by studentům mělo být vštěpováno, že medicína není
jen povolání, ale i poslání.
MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

val přírodu, věnoval se turistice a výborně
fotografoval. K jeho zálibám patřila i hra
na housle. Se svou ženou Drahuškou, zdravotní sestrou, vychovali dceru Evu a syna
Vladimíra, který jde jako pediatr v otcových stopách.
Dnes se na něj mnoho lidí, ani z řad
zdravotníků, už asi nepamatuje. My, již
také odcházející generace, jsme ho však
měli rádi, vážili jsme si ho a chovali v úctě.
S vděčností na něj vzpomínáme.
MUDr. Mahulena Čejková, Děčín

byl aktivním členem Sdružení, posléze
Klubu přátel Jaroslava Foglara, kde byl
členem správní rady. O Jaroslava Foglara
se staral až do jeho skonu. I v době, kdy
byl na odpočinku, byl v pravidelném styku,
hlavně písemném, s mnohými spolupracovníky z oboru dětského zdravotnictví,
kteří rozhodně na našeho pana primáře
nezapomenou.
MUDr. Taťána Lazarová, OS ČLK Děčín

Zemřel lékař, senátor a přítel Vladimír Plaček

Vedení České lékařské komory s velkým zármutkem přijalo smutnou zprávu, že náhle, v pouhých
53 letech zemřel lékař a senátor MUDr. Vladimír Plaček. O jeho smrti informoval předseda Senátu
Milan Štěch.
MUDr. Vladimír Plaček vystudoval
Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Vzdělání si pak rozšířil na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, na
níž vystudoval obor sociální pedagogika –
prevence a resocializace. Od 90. let působil jako lékař, od roku 2003 byl ředitelem
Ústavu sociální péče pro tělesně postižené
v Hrabyni. Od roku 2001 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny
a v roce 2012 byl zvolen senátorem v Opavě.
MUDr. Vladimír Plaček byl dlouholetým spolupracovníkem České lékařské
komory. Ať už ve správní radě VZP, nebo
jako zákonodárce vždy hájil zájmy lékař-
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ského stavu. Jako politik nezapomněl na to,
že je lékař, a snažil se pomoci, kde se dalo.
Podílel se na návrzích novel, které měly
zmírnit dopady přijatých zákonů na kolegy
lékaře (eRecept, EET) nebo které vycházely
z myšlenek ČLK (zrušení čínských léčitelů
jako zdravotníků, vzdělávání lékařů). Rád se
účastnil společenských akcí komory, a aby
mohl vyslechnout názory kolegů z celé republiky, nechal se na svém OS ČLK delegovat na porady předsedů.
Vláďo, milý příteli, moc děkujeme za vše!
Budeš nám chybět! Upřímnou soustrast rodině! Odpočívej v pokoji…
Za ČLK Michal Sojka

TEMPUS MEDICORUM
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ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:
VEDOUCÍ ObZZ – pracoviště PRAHA (Střední Čechy)
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA
REVIZNÍ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace DĚČÍN a ČESKÁ LÍPA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
REHABILITAČNÍ LÉKAŘ – pracoviště LD Luna, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
MASÉR – pracoviště LD Luna, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace VYŠŠÍ LHOTY
■ Zajímavé platové podmínky, žádné noční směny, stabilní práci, plný pracovní úvazek, podporu vzdělávání, příspěvek na
stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.
■ Atraktivní prostředí, atraktivní klienti – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Státní instituce s jasnou vizí rozvoje.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na: www.zzmv.cz

ROYAL SPA, A. S. – LÉKAŘ/KA

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

POLIKLINIKA BARRANDOV

PRAKTICKÝ LÉKAŘ/KA
PRO DOSPĚLÉ PRAHA 5
Hledám lékaře na 3-5 dnů v týdnu.
■ Bližší info na +420 603 585 081

SAINT MEDICAL CENTRUM
PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

HLEDÁME LÉKAŘE VÍCE
SPECIALIZACÍ

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

AMBICARE CLINIC PRAHA

DERMATOVENEROLOG

Do moderní kliniky v Praze hledáme lékaře/lékařku dermatovenerologa. Celkem 3 ordinace. Práce v multidisciplinárním
týmu. Ambulance dermatovenerologie, denní stacionář fototerapie (excimerový laser, UVB kabina), korektivní a estetická
dermatologie. Máme smlouvy s pojišťovnami. Možnost jak
plného, tak částečného úvazku. Dobré platové ohodnocení
a motivační podíl na zisku. Podpora vzdělávání je samozřejmostí. Atestace v oboru je podmínkou.
■ V případě zájmu pošlete CV na email karpisek@ambicare.eu

AMBICARE CLINIC PRAHA

GYNEKOLOG

Do moderní soukromé kliniky v Praze hledáme lékaře/lékařku gynekologa. Práce v týmu lékařů. Gynekologie, urogynekologie, expertní kolposkopie – centrum onkologické
prevence. Práce v multidisciplinárním týmu. Máme smlouvy
s pojišťovnami. Možnost jak plného, tak částečného úvazku.
Dobré platové ohodnocení a motivační podíl na zisku. Podpora dalšího vzdělávání je samozřejmostí. Minimálně 4 roky
praxe a před atestační příprava podmínkou (možnost odborného garanta).
■ V případě zájmu pošlete CV na email karpisek@ambicare.eu

INTERNA CO. S.R.O.

PŘIJMEME VEDOUCÍHO LÉKAŘE

Vedoucí lékař oddělení Nem. rehabilitační a následné péče
v Praze 6 hledá vedoucího lékaře. ■ Požadujeme specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto
základních kmenů: chirurgický, interní, všeobecné praktické
lékařství, neurologický, praxi delší než 8 let a splňuje podmínky celoživotního vzdělávání – ZÁVAZNÉ STANOVISKO
ČLK č.1/2011). ■ Nabízíme mzdové podmínky mimo tabulku tarifů (nástupní mzda od 90 000 hrubého bez služeb
a příplatků), 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, možnost zkráceného úvazku. ■ Životopis zašlete na
zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz, tel. 777 253 940

POLIKLINIKA PROSEK A.S.

PŘIJMEME LÉKAŘE

Poliklinika Prosek a.s., Praha 9 přijme lékaře Přijmeme do
pracovního poměru lékaře v oboru: UROLOGIE, REHABILITACE, RADIOLOGIE. ■ Požadujeme specializovanou
způsobilost v oboru. Nástup ihned nebo dle dohody. Možno
i kratší úvazek. ■ Nabízíme: Výhodné mzdové podmínky,
MOŽNOST PŘIDĚLENÍ SLUŽEBNÍHO BYTU, podporu vzdělávání, benefity-např. příspěvek na stravování, masáže, kulturu, dovolenou, sick days.
■ TEMPUS
Kontakt: pí Prchalová,
personální odd., tel.: 266
010 106.
MEDICORUM
/ ZÁŘÍ

■ Nabídky (profesní životopis) zasílejte na
e-mail: prchalova.o@poliklinikaprosek.cz.

NEMOCNICE NA PLEŠI S.R.O.

PŘIJMEME LÉKAŘE – ODD. REHAB.

Nemocnice Na Pleši s.r.o. přijme do pracovního poměru lékaře na oddělení rehabilitace do ambulance i na lůžka (možno
i bez atestace, základní kmen výhodou).■ Nabízíme: vhodné mzdové a pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity, 5
týdnů řádné dovolené, služební byt, možnost absolvování povinných stáží v rámci předatestační přípravy, podpora dalšího
vzdělávání. ■ Datum nástupu a úvazek dle domluvy,
■ Kontakt: MUDr. Pospíšilová
tel: 604 707 255, email: pospisilova@naplesi.cz

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV
PŘIJME LÉKAŘE – VHODNÉ
I PRO ABSOLVENTY

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice
Středočeského kraje hledá lékaře na oddělení chirurgie, lůžkovou rehabilitaci, internu, neurologii. Pozice vhodné i pro
absolventy. ■ Nabízíme: kvalitní vybavení jednotlivých
pracovišť odpovídající standardům dnešní doby, kontinuální
investice do rozvoje nemocnice, velká podpora ve vzdělávání a osobním rozvoji, výhodné mzdové podmínky, příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování, možnost
zvýhodněného využití firemních jeslí, 5 dní dovolené navíc,
2 SICK DAYS, další zaměstnanecké benefity.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel. 317 756 554.

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE LITOMĚŘICE, A.S. ■
PŘIJMEME LÉKAŘE/LÉKAŘKY VÍCE SPECIALIZACÍ
Specializovaná způsobilost v oboru vítána, není však podmínkou (uchazečem může být lékař/lékařka s kmenem
v některých ze základních oborů). Dále přijmeme i absolventy lékařských fakult.
■ Nabízíme: Nadstandardní mzdové ohodnocení. Nástupní mzda absolventů od 32.000,- Kč do 42.000,- Kč
(po zařazení vzdělávacího programu v základním kmeni), plus odměna za výkon ústavní pohotovostní služby.
Průměrná mzda lékařů/lékařek se specializovanou způsobilostí cca 80.000,- Kč plus odměna za výkon ústavní
pohotovostní služby.
■ Zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené na zotavenou; 5 dnů pracovního volna s náhradou mzdy jako podporu celoživotního vzdělávání; 3 dny pracovního volna s náhradou mzdy. Příspěvek na stravování, výhodný mobilní tarif T-Mobile a další zaměstnanecké benefity. Náborový příspěvek až do výše 100.000,- Kč.
■ Poskytujeme zdravotní služby v těchto oborech: ARO a intenzivní péče; Gynekologie a porodnictví; Chirurgie a traumatologie; Interna; LDN; Neurologie; ORL; Ortopedie; Pediatrie; Radiologie a zobrazovací metody;
Rehabilitace; Urologie. Umožníme zařazení do systému dalšího vzdělávání – získání kmene a specializované způsobilosti ve vybraném oboru.
■ V případě vašeho zájmu kontaktujte či navštivte naši nemocnici, bližší informace při osobním jednání:
tel. 416 723 375 – sekretariát nemocnice ■ E-mail: info@nemocnice-lt.cz, Nemocnice Litoměřice, a.s.,
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice; www.nemocnice-lt.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

Přijmeme lékaře/ku s atestací Všeobecné lékařství pro
dospělé. ■ Požadujeme ukončené VŠ vzdělání, specializaci
v oboru VPL pro dospělé, popř. absolventa před dokončením
specializační průpravy v oboru. ■ Nabízíme smluvní platové ohodnocení, možnost ubytování, zaměstanecké výhody
(příspěvek na stravování, penzijní připojištění, týden dovolené navíc ). ■ Termín nástupu: ihned nebo dle dohody.
■ Kontakt: info@poliklinikabory.cz,
tolarova@poliklinikabory.cz, tel: 603 493 520, 373 723 111

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU

LÉKAŘ/KA – GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

LÉKAŘ/KA - GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ VÝRAZNĚ nadstandardní náborový příspěvek (!!!)
■ Požadavky: specializovaná způsobilost/příp. gynekologicko-porodnický kmen. ■ Nabízíme: ŠPIČKOVÉ
PRACOVIŠTĚ (nadstandardně technicky zajištěné, vysoká personální úroveň, perfektní edukační přístup, široké
spektrum výkonů); vynikající hodnocení od pacientů, cca
1 500 porodů / rok; profesionální přístup a kvalitní pracovní
prostředí (profesionální mezioborová spolupráce); výrazně
nadstandardní platové ohodnocení; zaměstnanecké benefity
(3 sick days, 5 týdnů řádné dovolené, 7 500,- Kč/rok na rekreaci, penzijní/životní připojištění, kulturní a sportovní akce,
vzdělávání, …). Nástup možný ihned, popřípadě dle dohody.
■ Bližší informace podá obratem personální oddělení, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz, tel. 776 666 349, 483 345 494

NEMOCNICE PÍSEK, A.S.

LÉKAŘ/KA – NEU, ORT, UROLOGIE

Nemocnice Písek, a.s. přijme lékaře pro oddělení neurologie, ortopedie a urologie. ■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře; ukončený základní kmen výhodou, spec.
způsobilost vítána; aktivní přístup k práci; odolnost vůči
stresu.■ Nabízíme: akreditovaná pracoviště (NEU-iktové centrum); motivující finanční ohodnocení (náborový
příspěvek); přátelský mladý kolektiv; bezúplatné vzdělávání
bez závazku; zaměstnanecké benefity, ubytování; ochotný
přístup školitelů.■ Kontakt: Nemocnice Písek, a.s.,
Karla Čapka 589 tel: 382 772 017,
e-mail: personalni@nemopisek.cz

NEMOCNICE PÍSEK, A.S.

LÉKAŘ/KA – GYNEKOLOG/
PORODNÍK

Nemocnice Písek, a.s. přijme lékaře na gyn-por odd.
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře; ukončený
základní kmen výhodou; spec. způsobilost v oboru vítána;
aktivní přístup k práci. ■ Nabízíme: akreditované pracoviště, urogynekologické a perinatologické centrum; 1. místo
v projektu PPP; motivující finanční ohodnocení; přátelský,
mladý kolektiv; bezúplatné vzdělávání; zaměstnanecké benefity, ubytování; ochotný přístup školitelů. ■ Kontakt:
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589 tel: 382 772 017,
e-mail: personalni@nemopisek.cz

POLIKLINIKA BORY SPOL. S R.O.

LÉKAŘ STOMATOLOG

Hledáme do zaměstnaneckého poměru lékaře/lékařku
(s praxí, i absolventa) na plný úvazek do zavedené ordinace.
Nástup dle domluvy. ■ Dobré platové podmíny a řada
dalších benefitů. ■ Kontakt: 373 723 214, 603 493 520,
mail: info@poliklinikabory.cz
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FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
J.A.REIMANA PREŠOV

PRIJMEME LEKÁROV

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 a maxilofaciálna chirurgia. ■ Bližšie informácie budú poskytnuté na
adrese curilova@fnsppresov.sk.

NUTRI FOOD PLAN

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

Vážený pane doktore / paní doktorko, společnost NUTRI a.s.
Vám nabízí možnost rozšířit Vaši odbornou lékařskou praxi
v oblasti výživového poradenství, prevence a léčby obezity u Vašich pacientů prostřednictvím zajímavé spolupráce. Vytvořili
jsme licenční systém na nezávislé provozování poradenských
center pro redukci tělesné hmotnosti po celé České, Slovenské
a Maďarské republice. Na základě předchozích dlouholetých
zkušeností v dané oblasti dnes poskytujeme odborné výživové
poradenství a pracujeme s VLCD a LCD redukčními programy, složenými z nutričně vyvážených potravin NutriFood
- potravin pro zvláštní výživu určených pro plnohodnotnou náhradu celodenní stravy. ■ Druh pracovního poměru: externí
spolupráce ■ Místo práce: ambulance ve Vašem regionu
■ Termín nástupu: dle dohody ■ Kontakt:
maticka@nutrifood.sk, +421 948 17 27 18 www.nutri-food.cz

DALŠÍ INZERÁTY NAJDETE NA:

WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

PŘIJMEME LÉKAŘE
DO SPECIALIZOVANÝCH
AMBULANCÍ: ENDOKRINOLOGIE,
DIABETOLOGIE, OČNÍ, PLICNÍ,
UROLOGIE, REHABILITACE

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

SLOVENSKO

POLIKLINIKA BORY SPOL. S R.O.

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

PRIMÁŘ/KA
GYNEKOLOGIE
Lékaře se specializovanou
způsobilostí
na funkční místo v oboru:

PRO PRACOVIŠTĚ SE STATUTEM CENTRA INTERMEDIÁRNÍ PÉČE
POŽADUJEME:

specializovanou způsobilost v oboru • licenci ČLK pro výkon funkce primáře
Lékaře
se •specializovanou
způsobilosti
• organizační
schopnosti
zkušenost s vedením zdravotnického
kolektivu
v přípravěrozhodování
k jejímu získání
v oborech:
• schopnostisamostatného
• znalost ekonomiky
a financování
zdravotnických zařízení na odpovídající úrovni • zdravotní způsobilost • trestní
bezúhonnost

NABÍZÍME:

vedení akreditovaného pracoviště • maximální podporu dalšího vzdělávání •
nadstandardní finanční ohodnocení • 5 týdnů řádné dovolené • příspěvek na
penzijní připojištění a závodní stravování • stravenky pro zaměstnance • hlídání
dětí v dětské skupině Rybička • možnost vyhrazeného parkování v areálu
nemocnice • další výhody podle Kolektivní smlouvy

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:

vlastnoručně podepsanou přihlášku • profesní životopis se zaměřením na odbornou praxi • kopii dokladů o dosaženém vzdělání • kopii licence ČLK pro výkon
funkce primáře • vlastnoručně podepsaný souhlas s poskytnutím a zpracováním
osobních údajů • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců • stručnou koncepci
provozu a řízení gynekologicko-porodnického oddělení v kontextu nemocnice
s velkým regionálním dosahem
Přihlášky zasílejte nejpozději do 12.10.2018 na adresu:
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje,
k rukám: Ing. Lucie Růžičkové, Vančurova 1548, 272 59 Kladno
www.nemocnicekladno.cz
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Vzdělávací kurzy České lékařské komory
Oddělení vzdělávání ČLK

Lékařská 2, 150 30 Praha 5
tel. 234 760 711, 234 760 710
fax 257 220 618
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz
seminar@clkcr.cz
Přihlášky a bližší informace ke kurzům
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastníci 10 dnů před konáním kurzu.
Věnujte pozornost zasílaným informacím, neboť místo konání kurzu může
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Obvyklý začátek víkendových kurzů:
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:
viz informace na www.lkcr.cz
UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou
průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz
79/18 Univerzita medicínského práva ČLK
VII. ročník 2018–19
Právní kancelář ČLK pořádá další ročník Univerzity medicínského práva. Podrobné informace na www.lkcr.cz,
vzdělávání, kurzy ČLK
Zahájení: čtvrtek 20. 9. 2018 v 15 hodin
Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Praha 5
80–92/18 Neodkladná resuscitace a první pomoc při
ohrožení života
Vzdělávací akce organizuje ČLK ve spolupráci
s MUDr. Milanem Brázdilem.
Jednotlivá místa a termíny viz www.lkcr.cz, vzdělávání,
kurzy ČLK
122/18 Akademie lékařské angličtiny
Termín: 6. 10. 2018 – 15. 12. 2018
Rozsah: 6 lekcí po 4 hodinách
Úroveň B2, kurzy nejsou určeny pro začátečníky.
Více informací na www.lkcr.cz
103/18 Dětská urologie v kostce
Datum: středa 19. 9. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2

Účastnický poplatek: 300 Kč
Odborní garanti: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU,
MUDr. Vojtěch Fiala
93/18 Strabismus
Datum: 22. 9. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky
v dětském 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.
94/18 Dětská gastroenterologie
Datum: 22. 9. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana
Čopová
• Cizí tělesa – co se zvládne bez gastroenterologa.
• Krvácení do GIT v ordinaci PLDD.
• IBD – včasná diagnóza může zachránit život.
• Zmatky s celiakií a jak se zorientovat.
111/18 Funkční patologie dolních končetin
Datum: 22. 9. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Dolní končetiny u vertikalizovaného jedince jsou zapojeny
do pohybových řetězců stoje a chůze. Jejich funkce je však
spojena také s vývojovou kineziologií, tedy je třeba funkčně
vyšetřit a ošetřit dolní končetinu včetně nohy nezatížené
vahou těla. Kurz je určen funkčním vyšetřovacím technikám
na úrovni kloubů, svalů a měkkých tkání. Některé funkční
techniky pro vyšetření a ošetření dolních končetin může
pacient na základě edukace zvládnout sám.
120/18 Postgraduální akademie: Roztroušená skleróza
Datum: úterý 25. 9. 2018, 13.30–19.30 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4

Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.,
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
95/18 Role CT vyšetření v každodenní praxi ambulantního specialisty
Datum: 6. 10. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Martin Horák, Ph.D., Nemocnice
Na Homolce
Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je
zaměřen na problematiku CT vyšetření v každodenní praxi.
Bude se zabývat jak možnostmi a technikami CT vyšetření,
jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření, tak bude zaměřen především na nejrůznější patologické stavy, kde je
CT přínosem v diagnostickém postupu. Nedílnou součástí
bude i přednáška o intervenčních metodách pomocí CT.
123/18 Střet zájmů – diagnostika a léčba vztahů lékařů
a farmaceutického průmyslu
Datum: 6. 10. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: prof. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.
Přednášející: Mgr. David Kolář, Mgr. Jakub Dvořáček
• Každodenní úskalí spolupráce lékaře a farmaceutické
společnosti.
• Nástroje k zajištění správné spolupráce farmaceutické
společnosti, lékařů a zdravotnických zařízení.
101/18 S medicínou mě baví svět
Datum: středa 10. 10. 2018 16.30–18. 00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo
vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké příznaky.
Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb,
snižuje výkonnost, empatii i komunikační schopnosti, přináší dokonce i somatické obtíže. Co můžeme udělat pro to,
aby nás i po letech s medicínou bavil svět? Existuje „očkování
proti blbé náladě“? A jak se dá posilovat musculus gaudius
medici? Interaktivní přednáška nabídne v konkrétních
příbězích pohled na stále více aktuální témata prevence
syndromu vyhoření a podpory osobní resilience zdravotníků i praktické tipy pro pozitivní naladění v denní praxi.

131/18 Tradiční podzimní právní seminář
Právní aktuality ve zdravotnictví, novela vyhlášky
o zdravotnické dokumentaci, implementace GDPR,
nové rámcové smlouvy, aktuální judikáty, kazuistiky
Datum: čtvrtek 11. 10. 2018, 13.00–18.00 hod.
Místo: Posluchárna Vojenské nemocnice, Sušilovo nám. 5,
Olomouc
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: člen ČLK 600 Kč, nečlen 3000 Kč
Přednášejí právníci ČLK:
JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK
Mgr. Daniel Valášek, ředitel kanceláře ČLK v Olomouci
a právník ČLK
Program:
• Právní odpovědnost a právní ochrana lékařů, judikáty,
kazuistiky.
• Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, praktické
aspekty.
• Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven, příprava nové rámcové smlouvy se
zdravotními pojišťovnami.
• Implementace Nařízení (EU)2016/679 o ochraně osobních údajů, povinná mlčenlivost zdravotníků a oznamovací povinnost.
• Praktické právní problémy, nejčastější dotazy lékařů pro
právní kancelář komory a jejich řešení.
• Diskuse účastníků semináře s přednášejícími.
96/18 Nedonošenec v péči PLDD – postupy pro každodenní praxi
Datum: 13. 10. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana Staníčková, ÚPMD, poradna pro rizikové novorozence
Kurz pro PLDD zaměřený na praktické aspekty a specifika
péče o novorozence původně nezralé nebo se závažnou
perinatální anamnézou. Náplní kurzu budou praktická
doporučení, jak řešit nejčastější problémy spojené s nedonošeností především v prvních dvou letech života (anemie,
osteopenie, růstové křivky, PMV atd.).
106/18 Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při
práci ve zdravotnictví
Datum: 13. 10. 2018
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 6
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Listopad–prosinec 2018, 17.00 hodin Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31
5. LISTOPADU 2018
Přednáškový večer Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
VONDRÁČKŮV VEČER
Diagnostika a léčba demencí
Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.
1. Raboch J.: Význam včasné diagnostiky Alzheimerovy
demence (10 min.)
2. Zvěřová M.: Klinické aspekty Alzheimerovy demence
(10 min.)
3. Jirák R.: Farmakoterapie demencí (10 min.)
4. Glaser T.: Fototerapie a demence (10 min.)
5. Albrecht J.: Stimulační terapie u osob v seniorském
věku (10 min.)
Diskuse: 30 min.
12. LISTOPADU 2018
Přednáškový večer 2. chirurgické kliniky – kardiovaskulární 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
DIVIŠŮV VEČER
Moderní kardiovaskulární chirurgie
Kazuistiky z kardiochirurgie a cévní chirurgie
Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
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1. Lindner J.: Úvod – Diviš, jeho žáci a pokračovatelé (5 min.)
2. Š punda R.: Akutní embolie truncus brachiocephalicus
a s. pulmonalis (8 min.)
3. Hlubocký J.: Moderní léčba onemocnění aortální
chlopně (8 min.)
4. Svobodová A.: Amniová membrána v terapii bércového
vředu (8 min.)
5. Lainková R.: Akutní resekce AAA s komplikovaným
pooperačním průběhem (8 min.)
6. Nižnanský M.: Hybridní přístup v terapii pacienta s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (8 min.)
7. Prskavec T.: Chirurgická revaskularizace u vysoce rizikového pacienta (8 min.)
8. Š paček M.: Netypické indikace k ILP (izolovaná perfuze
končetin) (8 min.)
9. Salmay M.: Peroperační DSA (8 min.)
Diskuse: 30 min.
19. LISTOPADU 2018
Slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze
VEČER UNIVERZITY KARLOVY K 17. LISTOPADU
100 let od založení Československa
Přednášející: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
26. LISTOPADU 2018
Přednáškový večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

EISELTŮV VEČER
Translační výzkum v hematologii – pohledy Ph.D. studentů
I. interní kliniky
Koordinátor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
1. Trněný M.: Úvod: Hematologie – cesta z kliniky do
laboratoře a zpět (5 min.)
2. Havránek O., Xu J., Köhrer S.: Signalizace z B-buněčného receptoru u lymfoproliferací (12 min.)
3. Karolová J., Klánová M., Froňková E.: Myší PDX modely pro translační výzkum (10 min.)
4. Tušková D., Zemanová Z., Berková A.: Klinické a biologické prognostické faktory u lymfomu z plášťových
buněk (10 min.)
5. Vočková P., Klánová M., Molinský J.: Možnosti cílené
léčby lymfomu z plášťových buněk (10 min.)
6. Klánová M., Anděra L., Bražina J.: Inhibice antiapoptotických BCL2 proteinů u difuzního velkobuněčného
B-lymfomu (10 min.)
7. Minařík L., Polgárová K., Zemanová Z.: Somatické
mutace v patogenezi MDS a jejich klinický význam
(10 min.)
8. Sedlák F., Šácha P., Knedlík T.: Využití HPMA polymerů
v diagnostice a potenciální cílené terapii v hematoonkologii (10 min.)
Diskuse: 30 min.

DNE 3. PROSINCE 2018
Slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze
THOMAYEROVA PŘEDNÁŠKA
Od Thomayera k dnešní neurologii
Přednášející: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
10. PROSINCE 2018
Předvánoční večer Spolku českých lékařů v Praze
PŘEDVÁNOČNÍ VEČER
Předvánoční setkání s arcibiskupem pražským
Přednášející: Jeho Eminence ThLic. Dominik Duka, O.P.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Přednáška s kulturním programem a malým pohoštěním
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity.
Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět
pro studenty 1. LF UK Praha
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Společná diskuse nad stresory, příčinami a specifiky
nadprůměrně vysoké stresové zátěže ve zdravotnictví
a neoddělitelností stresu v práci a soukromí. Možnosti
předcházení stresu a syndromu vyhoření a řešení takových
situací v životě lékařů, když už nastanou.
Program je veden interaktivní metodou, jeho součástí je
i test odolnosti vůči stresu. Dojde i na nácvik konkrétních
relaxačních technik. Program je přizpůsoben konkrétní
pracovní praxi účastníků lékařů.
127/18 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 13. 10. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Přednášející: prof. MUDr. František Perlík, DrSc., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., Centrum
pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Před absolvováním kurzu předpokládáme seznámení
s teoretickými souvislostmi kouření – lekce Závislost
na tabáku na portálu WWW.EUNI.CZ (po registraci
zdarma), abychom se mohli během kurzu věnovat praktickým otázkám.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta – diskuse k epidemiologii.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřácké situace, identifikace s nekuřáctvím.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin a další možnosti.
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
• Jak vést motivační rozhovor s kuřákem.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
• Kouření a onkologičtí a psychiatričtí pacienti, těhotné.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction.
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
• Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
Prof. MUDr. Eva Králíková, MUDr. Lenka Štěpánková,
Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
112/18 Funkční patologie horních končetin
Datum: 20. 10. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Horní končetina musí být stabilizována v pletenci ramenním. Hlavní funkce akra horní končetiny je realizována
rukou a její hlavní funkcí úchopem. Je třeba vzít do úvahy
zřetězení funkce horní končetiny s krční a hrudní páteří
a hlubokou svalovou stabilizací. Cílem kurzu je diagnostika
poruchy funkce horní končetiny a její funkční terapie.
Existuje možnost edukace pacienta, jak může funkční
techniky zvládnout sám.
115/18 S medicínou můj tým baví svět – workshop
pro primáře
Datum: 20. 10. 2018
Místo: Praha 5, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo
vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké příznaky. Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, komunikační schopnosti
v týmu i s pacienty, přináší také vyšší nemocnost i fluktuaci personálu. Co můžeme udělat pro to, aby náš tým
i po letech s medicínou bavil svět? A co můžeme udělat
pro sebe, abychom mohli svůj tým ještě lépe podporovat
a řídit? Prakticky zaměřený workshop v malé skupině
nabízí inspiraci ze zahraničí i jiných oborů, prostor
dopřát si chvíli k zastavení a reflexi i přímo si vyzkoušet
v bezpečném prostředí různé techniky zvyšování resilience osobní i týmové. Pro maximální efektivitu bude mít
každý z účastníků následně možnost rozebrat a doladit
nejvhodnější konkrétní kroky a strategie pro svůj tým
na osobním koučovacím sezení.
Workshop je primárně určen pro vedoucí pracovníky
ve zdravotnictví. Cena zahrnuje účast na workshopu,
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veškeré materiály a hodinu individuálního koučování
(termín dle domluvy do 2 měsíců po workshopu).
132/18 Akutní stavy 2018 – novinky z mnoha pohledů
Datum: 20. 10. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Úvod k tématu.
MUDr. Vladimír Polanecký
• Současná situace zejména v epidemiologii – novinky,
hrozby a možnosti.
MUDr. Pavel Heinige
• Akutní dětská problematika ze současného i budoucího
pohledu.
MUDr. Věra Prokešová
• Řada nových léků, interakcí a momentů hodných
pozornosti v akutním nasazení.
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• Nové metodické pokyny pro klinická témata – zahraniční i domácí, nové výhledy z mnoha pohledů.
Mgr. Soňa Hájková
• Nové metody, nová vybavení k ošetření v akutních stavech.
JUDr. Jan Vondráček
• Medicínsko-legislativní dilemata poslední doby i budoucnosti.
128/18 Postgraduální akademie: Anesteziologie a intenzivní medicína
Datum: středa 24. 10. 2018, 14.00–18.00 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b,
Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
108/18 Lékař a zdravotní pojišťovna: praktické rady
a návody
Datum: středa 24. 10. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Mgr. Dagmar Záleská
113/18 Škola zad
Datum: 27. 10. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.,
MUDr. Dagmar Smilková
• Definice a cíle ŠZ.
• Typy ŠZ – základní, speciální, průmyslová ŠZ.
• Organizace ŠZ.
Program ŠZ:
• 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.
119/18 Cévní neurochirurgický kurz
Datum: 27. 10. 2018
Místo: Praha 6, Ústřední vojenská nemocnice, pavilon
CH1, výtahy A, 1. patro
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
• Úvod a obecné poznámky.
Prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
• Ischemie.
MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč
• Aneuryzmata a SAH.
Kpt. MUDr. Martin Májovský, Ph.D.
• Intracerebrální krvácení.
• Hemisferální kavernomy.
• Kmenové a míšní kavernomy.
• Arteriovenózní malformace.
121/18 Postgraduální akademie: Opioidy
Datum: úterý 30. 10. 2018, 14.00–19.00 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Praha 4, Hvězdova
1716/2b
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Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
104/18 Zajímavé kazuistiky z dětské gastroenterologie
Datum: středa 31. 10. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana
Čopová, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
126/18 Postgraduální akademie: Zácpa
Datum: čtvrtek 1. 11. 2018, 14.00–16.30 hod.
Místo: Praha 1, Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Karel Lukáš, CSc.
36/18 Kurz z dětské infektologie
Datum: 3. 11. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
• Méně běžné komplikace infekčních onemocnění v pediatrii.
• Infekce plodu a novorozence.
• Praktické postupy v ordinaci PLDD.
107/18 Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve zdravotnictví)
Datum: 3. 11. 2018
Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 6
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Pokud si manažeři neuvědomují, že každý člověk, kterého
řídí, je originál se svými jedinečnými pocity, názory a vlastnostmi, nemohou dlouhodobě ve své funkci uspět. A to platí
i ve zdravotnickém managementu. Účastníci semináře získají informace o svém vlastním osobnostním typu, v další
části programu pak také o všech dalších osobnostních
typech, které mohou reprezentovat jejich podřízení. To
jim v jejich manažerské praxi pomůže k lepšímu pochopení
názorů a postojů jejich podřízených a usnadní jim práci
s nimi – ať už jde o komunikaci, zvládání stresu, motivaci,
postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí.
116/18 Komfort nemocného novorozence na JIP
Kurz pro lékaře a sestry novorozeneckých oddělení
Datum: 10. 11. 2018
Místo: ÚPMD, Praha 4-Podolí, Podolské nábř. 157, tělocvična
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 900 Kč
Koordinátor: Mgr. Ilona Křižanová
Odborný garant: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana
Staníčková, Eva Řežábková
V současné době je odborná neonatologická péče poskytovaná nedonošeným a nemocným novorozencům na jednotkách intenzivní péče na špičkové úrovni. Jejím cílem
je nejen snížit novorozeneckou mortalitu, ale především
ovlivnit morbiditu těchto dětí. K tomu významnou mírou
přispívá i dostatečný komfort novorozence na JIP. Posluchači kurzu si budou moci individuálně po vstupním
teoretickém úvodu vyzkoušet na vlastním těle pocity
takového novorozence. Součástí kurzu bude i návštěva
novorozenecké JIP v perinatologickém centru, kde tento
přístup tvoří nedílnou a nepostradatelnou složku poskytované zdravotní péče.

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.
102/18 S medicínou mě baví svět
Datum: středa 21. 11. 2018 16.30–18. 00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo
vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké příznaky.
Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb,
snižuje výkonnost, empatii i komunikační schopnosti,
přináší dokonce i somatické obtíže. Co můžeme udělat
pro to, aby nás i po letech s medicínou bavil svět? Existuje „očkování proti blbé náladě“? A jak se dá posilovat
musculus gaudius medici? Interaktivní přednáška nabídne v konkrétních příbězích pohled na stále více aktuální
témata prevence syndromu vyhoření a podpory osobní
resilience zdravotníků i praktické tipy pro pozitivní naladění v denní praxi.
99/18 Co by měl pediatr vědět z dětské urologie
Datum: 24. 11. 2018
Místo: Praha 5, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Kočvara, MUDr. Vojtěch Fiala
Kurz zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti dětské urologie
zaměřené na nejběžnější problémy, se kterými se dětský
lékař setkává ve své ordinaci. Zvláštní pozornost bude
věnována problematice nesestouplého varlete a novým
přístupům k jeho řešení.
98/18 Intenzivní medicína – respirační selhání
Datum: 24. 11. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Jiří Valenta
MUDr. Zdeněk Stach
• ARDS – etiologie, patofyziologie, diagnostika.
MUDr. Michal Štajnrt
• Neinvazivní ventilace.
MUDr. Michal Otáhal
• Základy umělé plicní ventilace.
• UPV-COPD
• UPV-ARDS
• Perkutánní tracheostomie.
Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
• ECLS v léčbě těžkého respiračního selhání.

130/18 Postgraduální akademie: Onemocnění související s lepkem
Datum: středa 14. 11. 2018, 14.00–18.00 hod.
Místo: Praha 1, Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

100/18 Aktuality z posudkové medicíny sociálního
zabezpečení
Datum: 24. 11. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Přednášející: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., přednostka Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské
fakulty UK v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA,
vedoucí oddělení lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení, přednáší posudkové lékařství
v Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské
fakulty UK v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s 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.

117/18 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 15. 11. 2018, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4

67/18 Doporučení u infekčních onemocnění v těhotenství
Datum: 1. 12. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
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Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D., Infekční
klinika Nemocnice Na Bulovce
109/18 Dětská oftalmologie
Datum: 1. 12. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Marcela Michaličková
• Základy strabismu a amblyopie.
• Refrakční vady u dětí, současné možnosti ovlivnění progrese myopie.
• Zevní oční záněty, vrozená neprůchodnost slzných cest.
• Nitrooční záněty u dětí.
105/18 I malá změna v komunikaci s pacientem zvýší
míru jeho spolupráce
Datum: 1. 12. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Nespolupracující pacient zvyšuje míru stresu a vyčerpání

Inzerce

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

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

V dermatologické ambulanci ve Frýdku-Místku zaměstnám
kožního lékaře na celý nebo na částečný úvazek. Kontakt:
karlen@post.cz, 558 900 350
Přijmeme praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro
lokality: Praha, Davle u Prahy (částečný úvazek), Ostrava
(i částečný úvazek), Pelhřimov, Pozořice (i částečný úvazek),
Říčany u Brna, Říčany u Prahy. 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, Bohumín, České Budějovice, Doksy, Chomutov, Louny
(částečný úvazek), Moravská Třebová, Most, Pardubice,
Rychnov nad Kněžnou. 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
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice
Středočeského kraje, přijme lékaře na lůžková oddělení chirurgie, interny, rehabilitace a neurologie. Vhodné i pro
absolventy, kmen či atestace preferovány. Dále přijmeme
lékaře min. s kmenem na posílení specializovaných ambulancí: rehabilitace, diabetologie, endokrinologie, plicní, oční,
urologie. Možno na i kratší úvazek či dohodu. Uchazečům
nabízíme: moderně vybavená pracoviště, přátelský pracovní
kolektiv, velkou podporu vzdělávání, výhodné mzdové podmínky na základě získané kvalifikace (L1–L3), příspěvek
na penzijní připojištění, podnikové stravování, možnost
zvýhodněného využití firemních jeslí, 25 dní dovolené + 2
sick days, další zajímavé zaměstnanecké benefity. Kontakt:
pam@hospital-bn.cz, 317 756 554
Jedličkův ústav a školy v Praze přijmou: vedoucího lékaře i na zkrácený úvazek. Požadujeme atestaci v některém
z oborů všeobecné lékařství, neurologie, ortopedie, FBLR
nebo pediatrie a osvědčení o odborné způsobilosti v oboru.
Nabízíme: práci v příjemném a klidném prostředí, stravování, dobré finanční ohodnocení, volno v době prázdnin.
O eventuálních dalších benefitech je možné se domluvit při
osobním pohovoru. Kontakt: p.hruby@jus.cz, 725 857 165
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje,
272 01 Kladno, Vančurova 1544, přijme do pracovního poměru na plný nebo zkrácený úvazek, případně na DPČ lékaře
zdravotnické záchranné služby. Požadujeme: specializovanou způsobilost v základním oboru nebo v oboru urgentní
medicína. Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení,
příjemné pracovní prostředí v moderně vybavených výjezdových základnách, kompaktní pracovní kolektiv, možnost
dalšího vzdělávání, specifické bonusové pobídky. Nástup
možný ihned nebo podle dohody. Kontakty: 731 137 004,
jiri.knor@zachranka.cz
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lékaře, protože s ním komunikuje vyhroceným způsobem,
častěji se z různých příčin vrací (v ambulantní sféře) nebo
se dožaduje konzultace s lékařem (v nemocnici). Lékař
nemá času nazbyt, přesto existují možnosti, jak bez výrazných nároků na čas navíc zvýšit ochotu pacienta a také jeho
rodiny nebo doprovodu ke konstruktivní spolupráci a tím
usnadnit lékaři jeho obtížnou práci. Dojde i na psychologii.
129/18 Novinky ve vnitřním lékařství (a příbuzných
oborech)
Datum: 1. 12. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
• Psychiatrie a psychologie.
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
• Diabetologie.
• Onkologie (přednášející bude určen).
MUDr. Pavel Trachta, Ph.D.
• Metabolická péče.
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiologie.

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.

118/18 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 6. 12. 2018, 9.00–12.30 hod.

114/18 Rehabilitační a ergonomické aspekty onemocnění hybného systému
Datum: 8. 12. 2018
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.
• Ergonomie a její uplatnění v rehabilitaci (myoskeletální
ergonomie).
• Profesionálně podmíněná onemocnění hybného systé-

Do zavedené privátní psychiatrické ambulance v Brně hledáme pro dlouhodobou spolupráci atestovaného lékaře/
ku psychiatra na částečný úvazek nebo VPP na 1 až 2 dny
v týdnu. Kontakt: 799 500 538
Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha
4-Krč, přijme lékaře/lékařku pro ambulanci alergologie
a klinické imunologie Pneumologické kliniky 1. LF UK
a TN. Požadujeme: • ukončené vysokoškolské vzdělání •
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona
č. 95/2004 Sb. • společný interní kmen podmínkou • specializace v oboru pneumologie a ftizeologie nebo alergologie
a klinická imunologie výhodou. Nabízíme: • práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení v příjemném pracovním
kolektivu • adekvátní platové podmínky • možnost participování na klinických studiích a grantových záměrech •
podporu vzdělávání a dalšího kariérního růstu • možnost
pedagogické praxe a vědeckých aktivit na 1. LF UK, zajímavé
zaměstnanecké benefity. Termín nástupu ihned nebo dle
dohody. Kontakt: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.,
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč, tel. 261 082 372,
martina.vasakova@ftn.cz
Přijmeme praktického lékaře do zavedené ambulance
v Kladně, velmi dobré platové podmínky, nástup dle dohody.
Více info 736 623 797, matejckova@poliklinikapraha.cz
Městská poliklinika Praha přijme vedoucího lékaře a lékaře s atestací z klinického oboru na pracoviště protialkoholní záchytné stanice. Nástup a výše úvazku dle dohody.
Nabízíme práci v nepřetržitém 12hodinovém provozu, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na
stravování, možnost využití služebního bytu, příspěvek na
vzdělávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail:
t.darasova@prahamp.cz, tel. 222 924 214
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací v oborech
PL, rtg, kardiologie či diabetologie. Nástup a výše úvazku
dle dohody. Nabízíme zavedenou a moderně vybavenou
ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek na
vzdělávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail:
t.darasova@prahamp.cz, tel. 222 924 214
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista, i před atestací) na plný nebo částečný úvazek. Atraktivní finanční podmínky. Praha. Kontakt: info@genecare.cz, 602 650 312
Do zdrav. zařízení v Praze 8 přijmeme fyzioterapeuta.
Nabízíme práci v příjemném kolektivu a dobré pracovní
i platové podmínky. V případě zájmu nás kontaktujte na
recepce@seznam.cz nebo na tel. 283 024 317, 774 229 170
Do zdrav. zařízení v Praze 8 přijmeme logopeda. Atestace výhodou, ale není nutná. Nabízíme práci v příjemném
kolektivu a dobré pracovní i platové podmínky. V případě
zájmu nás kontaktujte na recepce@seznam.cz nebo na
tel. 283 024 317, 774 229 170
Nemocnice Hustopeče, p. o., přijme do pracovního poměru
lékaře na interní oddělení (lékaře s atestací i absolventy
lékařské fakulty). Nabízíme: poskytnutí startovacího bytu,
dobrý pracovní kolektiv, dobré platové podmínky, možnost
vzdělávání a profesního růstu, interní oddělení disponuje
akreditací pro další vzdělávání. Další informace na tel.
519 407 350, pam@nemocnicehustopece.cz
Nová krásná ordinace v Turnově hledá VPL na 16 hod. týdně,
rozloženo do 4 pracovních dní. Nabízíme: 40 000 Kč netto/
měs., vhodné i pro lékaře se základním kmenem či atestací
v jiném oboru, hrazené kongresy, uvolnění na stáže, odborný
dohled, školitele, možnost nastavit si ordinační hodiny. Jsme
tým mladých lékařů, kteří chtějí vrátit oboru VPL prestiž!
Těšíme se na Vás! Kontakt: bara.liskova@vseobecnylekar.cz, 608 020 067
Do týmu soukromé neurologické ambulance v Praze 10
přijmeme neurologa na zkrácený pracovní úvazek 0,2–0,4.

Nabízíme příjemné pracovní prostředí, vstřícný kolektiv
a solidní jednání. Bližší informace na tel. 606 553 857,
hlinkova@neurologiechmelova.cz
Kardiologie na Bulovce, s. r. o., akreditované pracoviště v oboru
kardiologie, nabízí 2 místa na plný pracovní úvazek pro lékaře
(lékařku) s interním kmenem k přípravě ke kardiologické
atestaci nebo s kardiologickou atestací. Atraktivní platové
ohodnocení, 5–6 týdnů dovolené dle pracovního zařazení,
3 dny pracovního volna s náhradou mzdy (sick days), účast
na odborných seminářích, konferencích apod. s náhradou
mzdy, příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě
118 Kč za odpracovanou směnu, úhrada poplatků za členství
v odborných společnostech, příspěvek na pracovní obuv.
Kontakt: kardiologie.bulovka@hotmail.com, tel./fax
284 840 485, 266 083 035
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
přijme lékaře/ lékařky. Požadujeme ukončené VŠ vzdělání,
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost dle zák. č. 95/2004
Sb. Nabízíme práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení
(obory pneumologie, alergologie a klinická imunologie), příjemný pracovní kolektiv, adekvátní platové podmínky. Pro
absolventy možnost rychlého získání společného interního
kmene, možnost Ph.D. studia a pedagogické praxe, zajištění
ubytování, závodní stravování, příspěvky z FKSP a další zaměstnanecké benefity. Kontakt: renata.stilcova@ftn.cz;
261 083 822
Přijmu lékaře do kožní ambulance v KT. Úvazek dle domluvy.
Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů vč. estetiky.
Výborné fin. ohodn. Možno i před atestací. Jsme akreditované
vzděl. pracoviště v oboru dermatovenerologie. Ubytování zajistím. Kontakt: 737 441 365
Zavedená ordinace PL v Berouně hledá lékařku/lékaře. Hledáme praktického lékaře do ordinace v Berouně. Nabízíme
flexibilní pracovní dobu, podporu dalšího vzdělávání, solidní
finanční ohodnocení, spolupráci s milou a zkušenou sestrou
a v případě zájmu služební byt 4+kk v centru Berouna. Odborný
dohled případně zajistíme. Přijmeme i lékaře jiných oborů se
zájmem o praktické lékařství. Kontakt:
728 184 102, rytirova@lekarberoun.cz
Do akreditované ordinace praktického lékaře Praha 5 hledám
i nejmladšího kolegu na 3–4 dny v týdnu. Kontakt: 603 585 081
Hledám fyzioterapeuta do ambulance, která se zabývá převážně respirační fyzioterapií. Nabízím velmi dobré finanční
ohodnocení, milý a přátelský kolektiv, možnost dalšího rozvoje.
Požaduji zájem o práci a empatii. Pro další podrobnosti se těším
na osobní setkání. Kontakt:
737 208 263 nebo zuzana.lapkova@gmail.com
Do soukromé lékařské praxe v Přerově přijmu na úvazek
0,2–0,4 lékaře dermatologa po kmeni nebo s atestací, nástup
od 01/2019. Více informací na info@dlcentrum.cz
Akreditovaná, moderně přístrojově vybavená ordinace
praktického lékaře v Ostravě přijme lékaře na částečný nebo plný pracovní úvazek, vhodné pro lékaře v předatestační přípravě (možnost získání i rezidenčního
místa) nebo lékařku na MD či lékaře důchodce s atestací
v oboru. Pracovní doba po vzájemné domluvě. Finanční
ohodnocení 60 000–70 000 Kč. Kontakt: 602 647 044,
info@lekar-vitkovice.cz
Do nově otevřené endokrinologické ordinace v Jablonci nad
Nisou hledáme atestovaného endokrinologa na minimálně
2 dny v týdnu, popř. přijmeme atestovaného internistu se
zájmem o endokrinologii. V případě zájmu nás kontaktujte
na v.prejzek@seznam.cz
Hledáme lékaře do dermatovenerologické ordinace
v Rumburku. Hodina jízdy do Liberce, hodina a půl do
Prahy, půl hodiny do Děčína, nádherná příroda, flexibilní
pracovní doba. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na
v.prejzek@seznam.cz

mu (páteř a onemocnění horních končetin z přetížení).
• Ergonomické a rehabilitační aspekty práce vsedě a u počítače, problematika stresu.
• Ergonomické a rehabilitační aspekty práce vestoje, manipulace břemen.
• Ergonomie školního věku a prevence VDT.
110/18 S medicínou mě baví svět – workshop
Datum: 8. 12. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo
vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké příznaky.
Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb,
snižuje výkonnost, empatii i komunikační schopnosti,
přináší dokonce i somatické obtíže. Co můžeme udělat
pro to, aby nás i po letech s medicínou bavil svět? A co můžeme udělat pro sebe, abychom mohli ještě lépe pomáhat
našim pacientům? Jak vypadá „mapa štěstí“? Prakticky
zaměřený workshop v malé skupině nabízí inspiraci ze
zahraničí i jiných oborů, prostor dopřát si chvíli k zastavení a reflexi i přímo si vyzkoušet v bezpečném prostředí
různé techniky podpory osobní resilience. Pro maximální
efektivitu bude mít každý z účastníků následně možnost
rozebrat a doladit svoji konkrétní „mapu štěstí“ na osobním
koučovacím sezení.
Cena zahrnuje účast na workshopu, veškeré materiály
a hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy
do 2 měsíců po workshopu).

Do ordinace VPL v Uherském Hradišti hledáme nového
kolegu. Nabízíme: 60 000 Kč netto/měs., 25 hod./týdně, hrazené kongresy, uvolnění na stáže, odborný dohled, školitele,
možnost nastavit si ordinační hodiny. Kontakt:
bara.liskova@vseobecnylekar.cz, 608 020 067
Přijmu oční lékařku do soukromé ambulance v Ostravě na
částečný úvazek. Vhodné při MD. Kontakt: ocni-kuncice@
seznam.cz, 777 507 866
Lékař přijme do ambulantní praxe v Praze 6 internistu
na částečný úvazek a alergologa-klinického imunologa
na úvazek částečný nebo plný. Nástup dle dohody, velmi
výhodné podmínky a ubytování k dispozici. Kontakt:
602 275 113, rakosnik@uvn.cz
Kolegu/ni neurologa do perspektivní ordinace neurologie
s početnou klientelou v Praze. Možnost i částečný úvazek.
V případě zájmu spolupráce v klinických studiích. Poctivá
neurologie, kolegialita, profesní autonomie, férové podmínky. Kontakt: 601 304 484
Zkušeného kolegu/ni pedopsychiatra, do zavedené ordinace s početnou dětskou klientelou v Praze. Kolegiální
jednání, nadstandardní podmínky, možnost zkráceného
úvazku. Kontakt: 601 304 484
Do ordinace VPL u Sokolova a Karlových Varů hledáme
nového kolegu. Nabízíme: 70 000 Kč netto/měs., 30 hod./
týdně, hrazené kongresy, uvolnění na stáže, odborný dohled,
školitele, možnost nastavit si ordinační hodiny. Kontakt:
608 020 067, bara.liskova@vseobecnylekar.cz
Nephrologische Dialysepraxis Löbau-Zittau sucht FÄ/FA
für Innere Medizin oder Nephrologin/-e bzw. Ärztin/Arzt
in fortgeschrittener Weiterbildung für Innere Medizin/
Nephrologie – Teilzeitarbeit möglich. Bei Interesse bitte
schriftliche Bewerbung an Gemeinschaftspraxis, Theaterring 8, 02763 Zittau, e-mail: dr. neuber.frank@t-online.de,
tel. 03583 540 660
Chcete zažít kouzlo venkovského lékařství? Toužíte po
vlastní praxi, ale obáváte se zbytečné administrativy? Oceníte podporu týmu, laskavou a šikovnou zdravotní sestru
a pomoc se zástupy v případě Vaší dovolené? Hledáme do
naší ordinace VPL v okolí Nových Hradů v jižních Čechách
(35 min. od Českých Budějovic). Nabízíme: * mzdu 70 000 Kč
netto/měs. při 30 hod. týdně * 5 týdnů dovolené * hrazené
kongresy a vzdělávací akce, uvolnění na povinné stáže * práci
vhodnou pro lékaře i z jiných oborů (u interních oborů nebo
ARO apod. zajistíme odborný dohled a školitele v rámci
přípravy k atestaci) * vybavenou ordinaci (CRP, INR, EKG,
holter) * pracovní dobu přizpůsobenou Vašim požadavkům,
možnost nastavit si ordinační hodiny. Kontakt: MgA. Barbora Lišková, 608 020 067, bara.liskova@vseobecnylekar.
cz, www.vseobecnylekar.cz
Do soukromé ordinace praktického lékaře v Pardubicích
hledám dlouhodobý zástup za MD od 11/2018. Ordinace
je dobře vybavená, sestra zkušená, schopná. Kontakt:
776 086 901, martina@hubikova.cz
Hledáme dětského endokrinologa (s atestací nebo v přípravě) do ambulance v Říčanech u Prahy na částečný úvazek
(možno i jako vedlejší zaměstnání), příjemné prostředí,
velmi nadstandardní odměna. Kontakt: endokrinolog@
email.cz, 602 971 179
Urologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice přijme
lékaře/ku se specializovanou způsobilostí v oboru urologie
z důvodu rozšiřování péče o nové operační metody – laparoskopické radikální prostatektomie, HoLEP. Základní erudice v laparoskopických výkonech nebo pokročilá erudice
v endourologických výkonech vítána. Nabízíme náborový
příspěvek nemocnice až 150 000 Kč + náborový příspěvek
kraje 400 000 Kč, akreditované pracoviště, rychlý profesní
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růst včetně erudice v pokročilých operačních metodách,
mladý dynamický tým, podporu při zajištění bydlení, velké
množství zaměstnaneckých výhod. Kontakt: primář MUDr.
Jan Pokorný FEBU, MBA, jan.pokorny@kkn.cz
Sekundární lékař – 65 000 Kč. Nem. následné a rehab.
péče v Praze 6 hledá sekundárního lékaře nebo lékaře
pro ústavní služby. Nabízíme smluvní mzdové podmínky (od
65 000 hrubého bez služeb a příplatků), 5 týdnů dovolené,
dobrou dopravní dostupnost. Je možné i na zkrácený úvazek.
Při HPP nabízíme náborový příspěvek 150 000 Kč. Kontakt:
zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz, 777 253 940
Vedoucí lékař oddělení. Nem. následné a rehab. péče
v Praze 6 hledá vedoucího lékaře. Požadujeme specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto
základních kmenů: chirurgický, interní, všeobecné praktické
lékařství, neurologický, praxi delší než 8 let a splňuje podmínky celoživotního vzdělávání – závazné stanovisko ČLK
č. 1/2011. Nabízíme smluvní mzdové podmínky (nástupní
mzda od 90 000 hrubého bez služeb a příplatků), možnost
zkráceného úvazku. Více informací na tel. 777 253 940 nebo
zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz
Nově vznikající kožní ordinace v luxusní budově Visionary
v Praze 7 se zaměřením na poskytování nadstandardní péče
a estetickou medicínu zaměstná dermatologa s podobným
zaměřením. Vstřícné jednání, výhodné podmínky. Bližší
info: derma@email.cz, 603 448 353
Oční klinika Liberec přijme lékaře/lékařku na plný či částečný úvazek. Místo vhodné i pro absolventy. Nabízíme práci
v sehraném kolektivu na moderně vybaveném pracovišti.
Nástup dle dohody. Kontakt: Mgr. Veronika Lochmanová,
veronika.lochmanova@ocniklinikaliberec.cz
Psychiatra na plný úvazek přijme víceoborové nestátní
zdravotnické zařízení Remedis, s. r. o., v Praze 4-Nuslích.
Nabízíme moderně vybavené, kultivované pracoviště a motivující finanční ohodnocení, flexibilitu pracovní doby a další
benefity. Kontakt: 724 872 777, zemanova@remedis.cz
Psychiatrická ordinace Praha 9 hledá psychiatra na 1–2 dny
v týdnu. Vítáme zájem o psychoterapii, nabízíme vysoké fin.
ohodnocení, dlouhodobou spolupráci, výhledově převzetí
praxe. Skvělá dopravní dostupnost, přátelský tým, moderní
prostředí. Kontakt: info@lecbaduse.cz
Do kožní ordinace v Kralupech (www.dermakralupy.
cz) hledáme mladšího atestovaného lékaře na pravidelné
dny v týdnu. Pozdější odkup ordinace možný. Kontakt:
dermakralupy@centrum.cz
Nestátní zdravotnické zařízení přijme lékaře na večerní/
noční výjezdy z domova k pacientům. Kontakt:
hcp@volny.cz
Praktický lékař v akreditované ordinaci Prahy 5 hledá
mladšího lékaře na pravidelné dny v týdnu. Kontakt:
603 585 081
NZZ Osteocentrum Brno, oddělení rehabilitace, hledá lékaře
s atestací z oboru FBLR, ortopedie nebo neurologie na
zkrácený úvazek. Nástup 1.9.2018. Kontakt: Mgr. Dagmar
Hrubá, dagmarahruba@seznam.cz, 732 307 509
Revmatologický ústav Praha přijme primáře/ku pro oddělení léčebné rehabilitace – atestace FBLR nebo specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína
(nebo těsně před složením). Nástup možný dle dohody,
výhodné platové ohodnocení, předpoklady osobního růstu,
závodní stravování, bezplatné jazykové kurzy, penz. připojištění. Životopisy zasílejte na e-mail: personalni@revma.cz
Hledáme posilu do zavedené ordinace revmatologie, Poliklinika Praha-Malešice. Kolegiální jednání, velmi dobré
podmínky, možnost HPP nebo VPP, v příp. zájmu účast
v klin. studiích. Kontakt: 601 304 484
Hledám kolegu/ni do zavedené neurologické ordinace
s EEG, poliklinika Praha 10 (HPP nebo VPP). Děláme poctivou medicínu, nabízíme kolegiální jednání, v příp. zájmu
účast v klin. studiích. Velmi dobré podmínky. Kontakt:
601 304 484
Hledám posilu do zavedené psychiatrické ordinace v Benešově (HPP, VPP). Děláme poctivou psychiatrii. Vlastní tým
psychologů k dispozici. Kolegiální jednání, příjemné prostředí, nadstandardní fin. podmínky. Kontakt: 608 052 214
Hledáme administrativní pracovnici na plný nebo částečný úvazek do ordinace lékaře. Atraktivní finanční podmínky.
Loděnice. Kontakt: info@genecare.cz, 602 650 312
Kardiologická ambulance v centru Prahy přijme kardiologa
na většinový úvazek s perspektivou brzkého odkupu 50%
majetkového podílu ordinace. Jsme dlouhodobě zavedená ordinace Kardiomed, Praha 7. Kontakt: kardiomed@
volny.cz
Hledáme gynekoložku/gynekologa do ambulance sdružené gynekologicko-porodnické praxe v centru Prahy na
částečný či celý úvazek. Výhodné platové podmínky, benefity, přátelský pracovní kolektiv, pracovní doba dle dohody.
Kontakt: MUDr. Vilém Jelínek, 603 404 401, 737 387 322
Do perspektivní psychiatrické ambulance v Praze 3 přijmu
kolegu/kolegyni psychiatra s atestací na částečný úvazek.
Kontakt: blahutova@volny.cz, 606 845 862
Přijmu VPL do ambulance na Polikliniku Budějovická,
Praha 4, na 1–2 dny v týdnu ihned, nové prostory včetně
zázemí. Osobní jednání. Kontakt: 737 935 359
Hledám angiologa nebo internistu se zájmem o angiologii
do soukromé cévní ordinace v Praze 10 na 1–2 dny v týdnu.
Plat dle domluvy. Kontakt: 603 752 184
Hledám posilu lékaře/ku psychiatra (HPP/DPP) do zavedené ordinace v Jihlavě. Vstřícné a férové jednání, zrenovované
prostory, velmi dobré fin. podmínky. Možný též odkup praxe.
Více na tel. 773 647 822
Hledám lékaře do ordinace praktického lékaře do Benátek
nad Jizerou, odcházím na mateřskou, potřebuji zástup.
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Ozvěte se prosím co nejdříve. Spěchá! Přednostně pondělí a pátek. Domluvíme se. Kontakt: 776 252 848,
mikmentova@centrum.cz
Do psychiatrické ambulance v centru Prahy provozované
lékaři hledáme kolegu či kolegyni na pozice psychiatr pro
dospělé a pedopsychiatr, a to i na zkrácený úvazek. Různé
formy spolupráce jsou možné. Kontakt: 604 220 920
Do centra komplexní péče o pac. s nadváhou hledáme spolupracovníky s odpovídajícím vzděláním na pozici výživový
poradce, terapeut na hydrokolon, biorezonanci a osobní trenér na funkční trénink (máme tělocvičnu). Lokalizace
v centru Prahy. Kontakt: 604 220 920
Máte rádi přírodu, hory, turistiku nebo lyžování? Budeme
rádi, když se stanete naším kolegou. Jsme Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, a přijmeme lékaře/lékařku
(vhodné i pro absolventa LF). Co požadujeme: specializovanou způsobilost v RFM nebo absolvovaný kmen v oboru
pediatrie, interny, chirurgie, neurologie nebo ortopedie
výhodou. Co nabízíme: trvalý pracovní poměr, motivující
mzdové podmínky a zaměstnanecké benefity, náborový
příspěvek, předatestační přípravu, další vzdělávání hrazené
zaměstnavatelem, 5 týdnů dovolené, možnost přidělení služebního bytu a příspěvku na stěhování. Pokud Vás nabídka
oslovila, kontaktujte naše personální oddělení: Soňa Mičánková, sona.micankova@janskelazne.com, 739 421 992
INEP (Praha) přijme na částečný či plný úvazek dětského
psychiatra/dětského neurologa/psychiatra/neurologa
a PLDD. Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení,
flexibilní pracovní dobu a příjemný kolektiv. Kontakt:
605 809 745, inep.medical@gmail.com
Hledám atestovaného lékaře do ordinace praktického
lékaře pro dospělé ve Studénce, okr. Nový Jičín, na 3–4 dny
v týdnu. Vhodné i pro lékařku na MD. Ordinace je vedená
formou s. r. o. s možností odprodeje od září 2020. Kontakt:
725 091 752, nada.volna@seznam.cz
Do zavedené ordinace VPL v Českém Krumlově přijmu
lékaře (i bez atestace, interní kmen výhodou). Výhodné
mzdové a pracovní podmínky, možnost plnohodnotného
služebního bytu. Ordinace na poliklinice, minimum administrativy. Kontakt: 604 144 412
Sdružené ambulantní zařízení v centru Prahy přijme klinického onkologa. Rozsah spolupráce dle dohody. Kontakt:
606 601 018
Do psychiatrické ambulance v Českých Budějovicích přijmu
psychiatra na částečný úvazek (na 1 až 3 dny v týdnu), jako
zástup za rodičovskou dovolenou, v případě zájmu možná
i dlouhodobá spolupráce – individuální flexibilní domluva,
vstřícné jednání. Kontakt: 605 841027,
marketa.rousalova@seznam.cz
Hledáme lékaře/lékařku na částečný úvazek pro zpracování
závodní preventivní péče (ZPP). Atraktivní finanční odměna, 2–3 dny v týdnu (8 hodin). Kontakt: info@genecare.cz,
602 650 312
Zorma, s. r. o., v Otrokovicích přijme praktického lékaře
pro dospělé na HPP – úvazek 1,0. Jedná se o medicínsky
i ekonomicky zajímavé pracoviště s možností výrazného
medicínského růstu. Kontakt: tnovosad@dmdas.cz,
606 674 125; pnovosad@dmdas.cz, 608 300 242
Hledám lékaře/ku revmatologa do zavedené ordinace,
Poliklinika v Praze 10-Malešice (HPP, VPP). Děláme poctivou medicínu, nabízím kolegiální jednání, velmi dobré
podmínky. Více na tel. 601 304 484
Hledám lékaře/ku neurologa do zavedené ordinace s EEG,
poliklinika Praha 10. Možnost plný nebo částečný úvazek.
Děláme poctivou medicínu, nabízím kolegiální jednání,
velmi dobré podmínky. Více na tel. 601 304 484
Hledám posilu lékaře/ku psychiatra (HPP, VPP) do zavedené ordinace v Praze 8, přímo u metra. Děláme poctivou
psychiatrii, máme vlastní psychology. Kolegiální jednání,
příjemné, moderní prostředí, nadstandardní fin. podmínky.
Více osobně: 608 052 214
Hledám lékaře do zavedené ordinace PL v Ostravě za velmi
výhodných finančních podmínek. Kontakt: 721 638 690
Nabízím rezidenční místo do 9/2018 v Kroměříži. Kontakt:
774 606 655
Pro Polikliniku Agel Ostrava přijmeme internistu a psychiatra. Nabízíme motivující finanční hodnocení, týdenní fond
pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené,
stravenky, náborový příspěvek, příspěvek na vzdělávání, odměny a další benefity. Nástup možný dle domluvy. Životopisy
zasílejte na e-mail: marketa.walachova@pol.agel.cz.
Pro více informací volejte: 602 111 433
Pro Polikliniku Agel Praha přijmeme atestovaného revmatologa a urologa a dále zástupce primáře na oddělení
následné rehabilitační péče (LDN). Požadujeme atestaci
v oboru geriatrie, vnitřní lékařství, endoskopie nebo diabetologie. Nabízíme motivující finanční hodnocení, náborový
příspěvek, týdenní fond pracovní doby 35 hodin na plný
úvazek, 27 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na vzdělávání, odměny a další benefity. Nástup možný dle domluvy.
Životopisy zasílejte na e-mail: lucie.cosova@pol.agel.cz.
Pro více informací volejte: 702 153 472
NZZ v centru Prahy hledá neurologa/žku na 0,2–0,8 úvazku. Práce v příjemném kolektivu za nadstandardních platových podmínek. Kontakt: Ing. Zatloukalová, 777 992 013
Pro Polikliniku Agel Česká Třebová přijmeme všeobecného
praktického lékaře na plný i částečný úvazek. Nabízíme
motivující finanční hodnocení, týdenní fond pracovní doby
35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na vzdělávání, odměny a další benefity. Nástup možný
dle domluvy. Životopisy zasílejte na e-mail: lucie.cosova@
pol.agel.cz. Pro více informací volejte: 702 153 472
Prodám zaběhlou ordinaci praktického lékaře pro dospělé, včetně nemovitosti. V domě je ordinace praktického
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lékaře, dětská a zubní. V podkroví byt lékaře. Za budovou
je udržovaná zahrada. Pozemek 1300 m2. Cena dohodou.
Ústecký kraj. Kontakt: 605 787 837
Hledám lékaře (lékařku na MD) do zavedené ordinace praktického lékaře pro dospělé. Zatím na částečný úvazek
s možností pozdějšího odkoupení ordinace. Ústecký kraj.
Kontakt: 605 787 837
Do akreditované ordinace praktického lékaře v Praze 5
na několik dní v týdnu přijmu i mladšího lékaře. Kontakt:
603 585 081
Přijmeme ortopeda do zavedené ambulance v Kladně.
Dobré finanční ohodnocení, nástup a úvazek dle domluvy. Kontakt: matejckova@poliklinikapraha.cz,
736 623 797
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
Žilní klinika přijme do svých řad angiologa na plný,
ev. částečný úvazek. Své CV prosím zasílejte na e-mail:
info@zilniklinika.cz
Hledám chirurga s licencí do amb. praxe v Praze. Výše úvazku dle dohody, převzetí praxe v budoucnu možné. Kontakt:
chop9@seznam.cz
Hledám lékaře na částečný úvazek do ordinace praktického lékaře pro dospělé, okres Ústí nad Orlicí. Vhodné
i pro kolegy v důchodu či na mateřské dovolené. Ordinace
je plně vybavená, nové prostory, nadstandardní finanční
ohodnocení. Kontakt: 723 821 890, mudr.danielaurbanova@seznam.cz
Soukromá ORL a foniatrická ambulance v Praze 3 hledá
zdravotní sestru na plný či částečný úvazek s nástupem od podzimu 2018. Nabízíme pěkné finanční ohodnocení, zaškolení a možnost dalšího rozvoje. Kontakt:
orl.foniatrie.sro@gmail.com
Hledám kardiologa na zkrácený úvazek do kardiolog. ordinace, Praha 6. Kontakt: 775 231 606
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů vč. estetiky. Výborné fin. ohodnocení. Možno i před atestací. Jsme akreditované vzdělávací pracoviště v oboru dermatovenerologie.
Ubytování zajistím. Kontakt: 737 441 365
Přijmeme lékařku, lékaře do ordinace praktického lékaře pro dospělé na 2–5 dnů v týdnu. Lokalita Náchodsko.
Výborné plat. podmínky, moderní ordinace, skvělá sestra.
Kontakt: 732 608 611
Hledáme fyzioterapeuta/tku na plný, příp. část. úvazek
v soukromém rehabilitačně-fyzioterapeutickém pracovišti
Rehapo, Poulová Gabriela v Bučovicích. Nabízíme volnou
prac. dobu, výhodné plat. podmínky, práci v mladém kolektivu a možnost dalšího vzdělávání. Kontakt: www.rehapo.cz,
734 326 679
Menší kolektiv dětské ordinace hledá lékaře pediatra k dle
domluvy pravidelnému či nepravidelnému zástupu nebo výpomoci v průběhu pracovního týdne a dovolených. V případě
zájmu mne prosím kontaktujte: veronika.rakosnikova@
seznam.cz, 606 554 786
Do soukromé ordinace hledáme samostatného PL pro
dospělé pro dlouhodobý zástup/HPP v srdci Vysočiny.
Ordinace kvalitně vybavena, op. sálek, rehabilitace. Byt
v místě k dispozici. Kontakt: 702 196 910, i.subert@ekomoravia.cz
Hledáme zdravotní sestru do dermatologické ordinace
v Praze 6. Nabízíme: částečný pracovní úvazek (2 dny v týdnu: Po odpoledne a Čt, případně Pá dopoledne), u stanice metra, nástup dohodou. Kontakt: 601 254 121,
pekate@seznam.cz
Hledáme PLPD do zavedené ordinace v malebném prostředí
Čeladné v Beskydech. Možno i zkrácený úvazek, případně
lékař v předatestační přípravě. Bližší info na tel. 602 118 891,
mbelanec21@gmail.com
Do malé ordinace PL v Praze 5 hledám zástup na pátek od
X/2018. Vhodné i pro přípravu k atestaci nebo pro důchodce.
Nadstandardní odměna. Kontakt: 602 308 105
Přijmeme do oční ordinace 20 km od Prahy lékaře. Nadstandardní vybavení včetně OCT. Kontakt: 602 357 210
Hledám dlouhodobý zástup do ordinace PL v centru Ostravy za MD. Nabízím nadstandardní platové podmínky
(min. 70 tis./měsíc). Kontakt: 725 382 725, mholinka@
seznam.cz
Z důvodu rozšíření oční ordinace v Novém Boru a Varnsdorfu přijmeme lékaře, lékařku. Zkrácený prac. úvazek,
flex. pracovní doba. Vhodné též pro důchodce a lékařky na
MD. Možné i optika. Více info: ocni.novybor@seznam.cz
nebo 487 712 651
Do soukromé ordinace praktického lékaře pro dospělé
v Týnci nad Labem, okres Kolín, naléhavě přijmu lékaře/
lékařku s atestací PL, případně v atestační přípravě. Možnost
práce i na 2 nebo 3 dny. Dobrá dostupnost vlakem. Dobré
finanční ohodnocení. Případně je možnost zajištění bytu.
Kontakt: 724 354 116, rudykucera@seznam.cz
Psychiatrická ambulance v Praze 8-Kobylisy přijme na
hlavní nebo vedlejší pracovní poměr psychiatra L2/L3.
Úvazek 0,1–0,8. Zajímavé finanční podmínky, možnost
i PST práce na pojišťovnu. Kontakt: psychiatrie.sla@
gmail.com
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 vzdělá-

vání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail:
t.darasova@prahamp.cz, tel. 222 924 214
Do ordinace PLDD v Praze 6 hledám kolegu (kolegyni) na
1–2 dny v týdnu. Následné převzetí praxe možné. Kontakt:
honza.praha@seznam.cz
Do ordinace PLDD v Praze 6 hledám zdravotní sestru
na plný i zkrácený úvazek. Nástup 9–10/2018. Kontakt:
honza.praha@seznam.cz
NZZ v Praze 4 nabízí úvazek pro psychiatra pro děti
a adolescenty, možno i částečný úvazek, flexibilní pracovní doba, bez nutnosti služeb. Kontakt: 603 288 822 nebo
hartos@mamadu.cz
NZZ v Praze 4 nabízí pracovní úvazek 0,2 pro obor psychiatrie pro dospělé. Kontakt: 603 288 822 nebo
hartos@mamadu.cz
Do soukromé ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Říčanech u Prahy přijmu lékaře/lékařku s atestací
DL nebo PLDD (HPP, VPP na pár dní v týdnu). Podle dohody. Dobrá dostupnost vlakem. Info: asistentkaricany@
gmail.com
Hledáme lékaře/ku dermatologa, pro spolupráci v klinických lékových studiích, za velmi výhodných podmínek.
Rozsah spolupráce 1–2 dny/týden v centru klinických studií
v Praze 10. Více info: 601 304 484
Nestátní zdravotnické zařízení v Kolíně přijme gynekologa
do ambulantní praxe, i na částečný úvazek. Velmi dobré
finanční podmínky, možnost individuálního nastavení pracovní doby. Kontakt: 606 346 556, vankovastepanka@
seznam.cz
Do soukromé ortopedické ambulance Praha 8 hledám
lékaře na 1–2 dny v týdnu. Kvalifikační předpoklad: ortopedický kmen. Nadstandardní platové ohodnocení. Kontakt:
602 482 283
Přijmeme ortopedy/ky a zdr. sestry do NZZ v Praze, ambulance Vršovice, Barrandov nebo Černý Most na plný či část.
úvazek. Pracovní dobu přizpůsobíme dle potřeby, příjemný
kolektiv, pět týdnů dovolené, výborné platové podmínky.
Kontakt: 777 247 336
Nemocnice v Horažďovicích přijme lékaře/ku. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení (nástupní mzda
absolventů od 36 do 42 tis. Kč bez služeb, průměrná mzda
atestovaných lékařů cca 80 tis. Kč), 6 týdnů dovolené, akreditovaná pracoviště, zaměstnanecké benefity, ubytování,
byt, náborový příspěvek až do výše 200 000 Kč. Ihned po
nástupu umožníme získat atestaci v oboru interním, geriatrickém, rehabilitačním či v gastroenterologii. Kontakt:
primářka MUDr. Hana Veselovská: 376 334 219, hana.veselovska@horazdovice.nemocnicepk.cz, nebo ředitel
Ing. Martin Grolmus: 606 759 519, info@horazdovice.
nemocnicepk.cz
Přijmeme 2 neuroložky do ord. v Praze 5- Zbraslav. Kombinace amb. práce s EEG, EP, EMG (lze vyškolit). Plný i část.
úvazek. Děláme poctivou medicínu. Plat 45 000–70 000 Kč
čistého + klinické studie, telef., 6 týd. dov. Kontakt: neurologiezbraslav@email.cz, 731 111 839
Přijmu praktika pro dospělé na 2 až 4 dny v týdnu do menší
ordinace v Praze 6. Příjemná atmosféra, zkušená sestřička.
Kontakt: mudrformankova@seznam.cz, 777 841 613
Centrum Ottlens Šumperk hledá očního lékaře. Zajistíme
bydlení i pro rodinu. Svoje CV posílejte prosím na kamila.
hlavsova@ottlens.com
Sháním VPL před atestací i po atestaci do ordinace v Praze 4-Pankrác, ideálně na plný úvazek. Volejte prosím po 18.
hod. ve všední den: 776 623 164
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé,
i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat 600 Kč za
hodinu. Kontakt: info@medling.cz
Přijmeme lékaře specializace – lékařská genetika, požadavky: atestace v oboru lékařská genetika, pokud není,
připravíme k atestaci v oboru. Nabízíme: dobré pracovní podmínky, možnost odborného růstu a dalšího vzdělávání, nadstandardně přístrojově vybavené pracoviště,
vstřícný pracovní kolektiv, pomoc při zajištění ubytování.
Přihlášky spolu se životopisem zasílejte prosím na e-mail:
vlasin@prenatal.cz
Centrum prenatální diagnostiky s.r.o., Veveří 39, 602 00,
Brno, www.prenatal.cz, přijme do pracovního poměru:
atestovaného lékaře, specializace gynekologie-porodnictví
se zaměřením na ultrazvukovou prenatální diagnostiku. Nabízíme: dobré pracovní podmínky, možnost odborného růstu
a dalšího vzdělávání, nadstandardně přístrojově vybavené
pracoviště, vstřícný pracovní kolektiv, pomoc při zajištění
ubytování. Přihlášky spolu se životopisem zasílejte prosím
na e-mail: vlasin@prenatal.cz
Do moderní stomatologické kliniky v Praze 4 přijmeme
zubního lékaře/lékařku na plný pracovní úvazek se zájmem o obor a moderní postupy. Praxe není podmínkou.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, moderní vybavení
(CBCT, OPG, RVG, operační mikroskop a lupové brýle Carl
Zeiss, strojovou endodoncii, intraorální skener a další),
přímou spolupráci s dentálními hygienistkami, ortodontisty a implantology. Samozřejmostí je zajímavé platové
ohodnocení a podpora dalšího vzdělávání. Nástup možný
od července nebo dohodou. Pokud vás naše nabídka zaujala,
zašlete svůj životopis na adresu karpisek@ambicare.eu,
tel. 604 460 293
Do zavedené ordinace praktického lékaře hledáme kolegu/
kolegyni (Praha 4 a Praha 5). Nabízíme motivační finanční
ohodnocení, příjemné pracovní prostředí. Spolupráce na
plný nebo částečný úvazek. Kontakt: info@genecare.cz,
602 650 312
Do zavedené dětské ordinace v Klatovech hledám druhého
pediatra. Požaduji atestaci 1. stupně, nabízím nadstandardní platové ohodnocení a další výhody. V případě zájmu
mne kontaktujte na tel. 604 643 888. Pošlete SMS, ozvu se.
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Do ordinace praktického lékaře v Praze 5, i na 3 i 4 dny
v týdnu, hledám i mladšího zájemce o obor. Kontakt:
603 585 081
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:
gyn.ordinace@email.cz, 601 360 615
Do stále se rozrůstajícího se 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
Do zdrav. zařízení v Praze 8 přijmeme logopeda. Atestace
výhodou. Nabízíme práci v příjemném kolektivu a dobré
pracovní podmínky. V případě zájmu nás kontaktujte na
recepce@comhealth.cz nebo 774 229 170
Do zdrav. zařízení v Praze 8 a do nově vznikající pobočky
přijmeme ORL lékaře. Nabízíme práci v příjemném kolektivu a dobré pracovní podmínky. V případě zájmu nás
kontaktujte na tel. 774 229 170, recepce@comhealth.cz
Do zdravotnického zařízení v Praze 8 přijmeme fyzioterapeuta/ku. Nabízíme práci v příjemném kolektivu
a dobré pracovní podmínky. V případě zájmu nás kontaktujte na recepce@comhealth.cz nebo 774 229 170
Do nadstandardně a zcela nově zařízené oční ambulance v Písku hledáme lékařku/lékaře na částečný i plný
úvazek. Atraktivní mzdové ohodnocení, skvělé zázemí,
vysoká míra autonomie. Kontakt: stern@oculista.cz,
776 760 037
Do ordinace PL v Zábřehu na Moravě hledám sestru, pracovní doba cca 6 hodin 5 dní v týdnu. Kontakt: 777 345 922

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Rehab. lékař a fyzioterapeutka (Mgr.) hledají místo
v Praze v ambulanci. Kontakt: 723 880 283
Praktická lékařka s praxí a licencí hledá místo v Praze,
angličtina, zkušenosti se závodní péčí. Kontakt: Praktickalekarka24@centrum.cz
Lékařka s II. atestací z neurologie hledá zaměstnání
v oboru v Brně. Kontakt: iva-jana@seznam.cz
Hledám přivýdělek, nabízím výpomoc s PLS, s požadavky: ideálně 4 hod./týden (flexibilně) či v sobotu 6 hod.
Odměna min. 600 Kč/hod. netto, Praha. Mám atestaci
z VPL a certifikát z prac. lékařství od IPVZ. Zájemci na
lekarpraha@post.cz

ORDINACE, PRAXE

Přenechám zavedenou dermatologickou ambulanci
v Novém Bydžově, možnost i bydlení. Informace na koznibydzov@seznam.cz
Koupím zavedenou neurologickou praxi v Praze s EMG
diagnostikou. Kontakt: 725 993 434
Nabízím k prodeji svou ordinaci v odbornosti 201 – rehabilitační a fyzikální medicína v Praze 9. Úvazek 1,0.
Podrobnosti sdělíme vážným zájemcům osobně, volejte
na tel. 602 393 203 – Mgr. Routner
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně
úplného servisu, férové smlouvy bez exkluzivity. Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR.
Kontakt: AD Medica, 775 679 982, 602 728 801
Prodám zavedenou neurologickou ambulanci s EEG
laboratoří v Praze. Historie praxe od roku 1990, právní
forma: s. r. o., umístění v poliklinice, smlouvy se všemi
ZP. Důvod prodeje: důchodový věk. Seriózní jednání, cena
stanovena dle EBITDA. Kontakt pro zájemce: neurologicka.ordinace@gmail.com
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře v okrese
Jihlava. Kontakt: 702 074 132
Koupím zavedenou oční ambulanci v Brně nebo jižně od
Brna – okres Břeclav, Hodonín, Brno-venkov, event. Vyškov
(Slavkov). Děkuji za nabídky. Kontakt: 724 093 468
Koupím ordinaci VPL v Praze. V případě zájmu mě prosím
kontaktujte na e-mail: drssv.86@gmail.com, 776 293 847
Koupím zavedenou RDG praxi v Praze a okolí. Kontakt:
uzpraxe@seznam.cz
Prodám dermatologickou dobře prosperující praxi
20 km od Olomouce. Cena dohodou. Kontakt: 603 527 754
Prodám praxi praktického lékaře 20 km od Olomouce
z důvodu odchodu do důchodu. Cena dohodou. Kontakt:
603 527 754
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé v Mělníku.
1900 registrovaných pacientů. K převzetí: červenec 2019.
Kontakt: janaben55@seznam.cz
Hledám do ordinace praktického lékaře v Praze 10
kolegyni či kolegu na zástup 1–2 dny v týdnu. Rozšíření
spolupráce v r. 2019 a budoucí převzetí praxe možné.
Kontakt: praxe.praktik@seznam.cz
Prodám zavedenou oční ambulanci v centru Liberce
koncem roku 2018. Kontakt: 732 707 579
Praktický lékař pro děti a dorost hledá do ordinace
v Praze 4 dlouhodobější zástup s vyhlídkou eventuálního
převzetí praxe. Kontakt: 602 966 488
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, tel. 556 778 170,
martin.smaus@nemocniceodry.cz
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Koupím praxi VPL na Písecku nebo Strakonicku. Jsem
zatím ještě mladý PL s atestací. Kontakt: Chalupský V.,
728 168 753
Prodám zavedenou dermatologickou praxi v Praze 6.
Dobře dostupné umístění u metra ve zdravotnickém zařízení, mnoholetá praxe se širokou klientelou. Kontakt:
lucie@maincube.net
Za výhodných podmínek přenechám ordinaci praktického lékaře v Turnově. Kontakt: 608 863 773, medimal@
medimal.cz
Přenechám zavedenou ordinaci praktického lékaře pro
dospělé v centru Děčína. Kontakt: 724 779 675
Prodám zavedenou ORL praxi ve Dvoře Králové nad Labem. Kontakt: 499 621 366
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé na jižním okraji
Prahy. Cca 1600 registrovaných pacientů, potenciál růstu.
Moderní prostory, nízké provozní náklady, podpora obce.
Důvodem prodeje je odchod do důchodu, další spolupráce
formou zkráceného úvazku možná. Bližší informace na
tel. 728 003 900, 721 518 163, příp. na svestka.matis@
email.cz
Koupím zavedenou lékařskou praxi v oboru praktické
lékařství nebo vnitřní lékařství v Praze a okolí. Volejte
na 775 679 009. Děkuji
Prodám levně zavedenou kožní ordinaci v Humpolci.
Kontakt: cihla.jana@seznam.cz
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé, vedené
formou s. r. o. ve Staré Boleslavi. 2300 registrovaných pacientů, smlouvy s poj. 111, 201, 205, 207, 209, 211. Koncem
r. 2018. Kontakt: 602 621 227
Prodám dobře zavedenou ordinaci PL pro dospělé v Děčíně, možné i pro dvojici lékařů (volná ordinace naproti).
Možno i s bytem 3+1. Kontakt: 737 583 233
Přenechám kožní ordinaci s. r. o. přímo v Olomouci. Kontakt: ordinacekozni@email.cz
Prodám dobře zavedenou 25 let fungující praxi praktického lékaře v centru Zlína. Praxe je vedena jako s.
r. o., smlouvy se všemi pojišťovnami. Nachází se v dobře
situovaném místě, obvod dostupný MHD. Bližší informace
na tel. 702 287 152
Přenechám kolegovi zavedenou praxi PL pro dospělé
v Praze-Vysočanech. Smlouva se všemi pojišťovnami,
celkem cca 1700 pacientů + PLS. Převod dle domluvy,
možné ihned. Kontakt: 776 875 513, info@recepce.eu
Koupím zavedenou praxi všeobecného praktického
lékaře Brno a okolí od 01/2019. Kontakt: 731 074 788,
medi105@seznam.cz
Koupím praxi VPL ke koupi na Písecku nebo Strakonicku.
Kontakt: 728 168 753
Prodám dobře vybavenou a zavedenou soukromou chirurgickou ambulanci s operačním sálkem v Praze. Kontakt:
720 693 898, havako@seznam.cz
Přenechám, velmi výhodně, zavedenou praxi PLDD v Novém Jičíně. Kontakt: 605 536 479
Koupím/převezmu dobře vedenou psychiatrickou ambulanci pro dospělé, ev. s AT ve Středočes. kraji či Praze.
Alternativně spolupráce s ekonom. silným subjektem.
Možnost odbor. zástupce, školitele, konziliáře (II. A, licence, diplom celož. vzděl., 26 let praxe). Kontakt: 737 574 417
Prodám praxi, ordinaci praktického lékaře pro dospělé, v Kroměříži. Ordinace je s tradicí, velkým počtem
pacientů, smluvně zajištěny všechny zdravotní pojišťovny
s místní působností. Lékařská praxe je registrována jako
právnická osoba – společnost s ručením omezeným. V nejbližším okolí jsou lékařští specialisté téměř všech medicínských oborů. Do 100 metrů 2 lékárny. Před ordinací je
velké parkoviště pro osobní vozy. Pro nemotorizované se
nachází 200 metrů od ordinace zástavka MHD a mnoha
linek autobusových spojů. Nízký nájem, klidná lokalita i klidné pracoviště ordinace. Kontakt: 604 556 997,
krizanovicovavera@centrum.cz. Předpokládám rychlé
a solidní jednání na straně kupujícího i prodávajícího.
Právní, daňové a účetní podklady jsou připraveny
Prodáme dobře zavedenou s. r. o. v Praze odbornost 201
a 902 k 4.1.2021. Kontakt 725 304 663, Lubosmasek@
gmail.com
Přijmu praktika pro dospělé na 2 až 4 dny v týdnu. Pokud
bude zájem, ráda bych praxi odprodala. Jedná se o menší ordinaci v Praze 6 s příjemnou klientelou a zkušenou
sestřičkou. Kontakt: mudrformankova@seznam.cz,
777 841 613
Lékař VPL, atestovaný, 10 let praxe, zájem o poctivou
medicínu, hledá praxi VPL v Českých Budějovicích. Převzetí ihned i v průběhu roku 2018. Možno menší praxi či
fyzická osoba. Zaručuji slušné jednání a vyřízení veškeré
administrativy. Kontakt: 734 494 896
Prodám ortopedickou praxi v centru Brna. Pojišťovny: 111, 201, 205, 207, 211, 213. Kontakt: prevodortop@
seznam.cz
Přenechám velmi výhodně zavedenou praxi PLDD v Postřelmově, okr. Šumperk. Kontakt: 603 843 226
Hledám nástupce do ordinace PLDD Horní Planá – Černá v Pošumaví – Hořice na Šumavě v krásném prostředí
rekreační oblasti Lipensko. Vstřícný přístup obec. úřadů. Možnost obecního bytu 1+1, 2+1 v H. Plané. Kontakt:
602 118 123, jan.indra@centrum.cz

ZÁSTUP

Hledám kolegu/kolegyni do ordinace VPL v Opočně (možno i bez atestace) jako zástup za MD a RD. CRP, INR, Streptest, EKG, TK holter, milá zkušená sestra, vynikající platové podmínky. Kontakt: ordinace@martinavojtova.cz

Hledám lékaře na zástup v ordinaci dermatovenerologie v Přerově, od 10/2018 do 12/2018. Více informací na
info@dlcentrum.cz
Nabízím zástup v ordinaci praktického lékaře v letních
měsících, atestaci a licenci mám. Pouze Praha. Kontakt:
603 731 383
Hledám lékaře do ordinace praktického lékaře do
Benátek nad Jizerou, odcházím na mateřskou, potřebuji zástup (i jen pár dnů v týdnu). Ozvěte se prosím co
nejdříve. Spěchá! Domluvíme se. Kontakt: 776 252 848,
mikmentova@centrum.cz
Hledáme lékaře na krátkodobý zástup i dlouhodobou
spolupráci do zavedené ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost v Praze 4. Vhodné i pro lékařky na
MD, možnost práce na DPP i na část úvazku. Můžeme
zajistit odborný dohled i dozor. Zkušená sestra. Kontakt:
603 468 453
Jsem VPL s atestací a nabízím zastupování v ordinaci
v Ostravě a přilehlém okolí na 1 den týdně. Kontakt:
vplzastup@seznam.cz
Z důvodu dlouhodobé PN hledáme zástup do oční
ambulance v Hranicích (okr. Přerov). I důchodce či lékařka na MD, dobré platební podmínky, pracovní doba
dle dohody. Kontakt: Robert.Franc@seznam.cz,
604 727 861, 581 607 558
PLDD s dobře zavedenou praxí v Praze 3 hledá zástup
na podzim 2018 na dobu minimálně 2 měsíců (rekonvalescence po TE kyčle). Nabídky prosím e-mailem: tereza.
novackova@seznam.cz. Odměna dohodou
Hledám lékaře/ku na občasný zástup v ORL ordinaci
v Praze 9. Kontakt: MUDr. Jiří Vaverka, 603 543 084
Zaměstnám praktika pro dospělé na 2 až 4 dny v týdnu
do menší ordinace v Praze 6. Příjemná atmosféra, zkušená sestřička. Kontakt: mudrformankova@seznam.cz,
777 841 613
Do zavedené ordinace praktického lékaře hledáme kolegu/kolegyni (Praha 4 a Praha 6). Nabízíme motivační
finanční ohodnocení, příjemné pracovní prostředí, malý
kolektiv. Spolupráce na plný nebo částečný úvazek. Kontakt: info@genecare.cz, 602 650 312
Hledám oftalmologa na občasný zástup nebo na částečný
úvazek do oční ambulance v Brně nebo Brno-venkově.
Zajímavé finanční ohodnocení. Kontakt: 736 644 562
Hledám zástup do ordinace praktického lékaře Praha 5,
i dlouhodobý i na více dní v týdnu. Kontakt: 603 585 081

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám přístroj k měření CRP v ordinaci – QuickRead 101,
cena 1500 Kč. Kontakt: ordinace@martinavojtova.cz
Prodám svoji již 25 let zavedenou PLDD v Řevnicích –
generační výměna. Ihned. Ambulance je součástí dalších
lékařských odbornosti. Možnost bydlení v Řevnicích.
Kontakt: 603 233 873
Družstvo lékařů DG v Moravské Ostravě nabízí neurologickou ambulanci s úvazkem dětské neurologie 0,6
a dospělé neurologie 0,2 k pronájmu nebo eventuálně
k prodeji. Možný i zaměstnanecký poměr. Bližší informace
na tel. 734 244 867, p. Valachovič
Prodám přístroj pro lymfodrenáž Lymfoven 14K
(2× 12 komor) + kalhotový návlek. Čtečka čipových
karet, součástí 2 čipové karty (drenáž z centra a z periferie). Málo používaný, ve 100% stavu. Cena nového 80 950 Kč, nyní prodám za 43 000 Kč. Kontakt:
jpodrasky@tiscali.cz
Prodám stolní světelnou lupu SUNNEX na kloubovém
dvouramenném stojanu, průměr lupy 13 cm, délka ramen
45 a 40 cm, lupa otočná vertikálně i horizontálně. Ve 100%
stavu. Cena nové 5350 Kč, nyní prodám za 2500 Kč. Kontakt: jpodrasky@tiscali.cz
Prodám autokláv třídy „B“, Vacuklav 24 B včetně příslušenství, přístroj je v bezvadném stavu a málo používaný,
v případě zájmu budou aktualizovány provozní testy.
Pořizovací cena 180 000 Kč. Cena 90 000 Kč. Kontakt:
565 533 857, 603 247 751, chirmed@tiscali.cz
Koupím knihu Reinhard Larsen: Anestezie 2004, 7. vydání. Kontakt: 602 833 161
Prodám zcela nový a nepoužívaný elektrický výškově
nastavitelný stolek SE-1, cena 14 000 Kč. Původní cena 18
000 Kč. Foto na požádání. Kontakt: 734 331 337
Prodám zcela nový nepoužívaný automatický bezkontaktní tonometr NIDEK NT 530 firmy OCULUS, zakoupený
2016 za 140 000 Kč. Přístroj je v originálním balení. Foto
na požádání. Kontakt: 734 331 337
Prodám menší ambulanci PLD, okr. Most. Kartotéka vedená v papírové i elektronické podobě. POCT, EKG. Cena
dohodou. Kontakt: 776 331 441
Prodám UZ Toshiba Xario, repas v 2011 včetně nových
sond, velmi dobrý stav i dle BTK, dosud úspěšné audity
FMF, cena 89 000 Kč. Kontakt: Vít Grygar, Chrudim,
776 680 108
Prodám levně nepoškozené funkční 2 Dewarovy nádoby
7litr. mikroskop Nicon, zářič Saalman 311 nm, kosmet.
lehátko, stolek, židli, stojací lampu. Kontakt: 777 889 565,
ordinace@seznam.cz
Prodám gastroenterologickou ordinaci v Praze-západ.
Endoskopie, břišní sonografie, s. r. o., smlouvy se ZP, hodně
pacientů, lukrativní místo v Černošicích. Nabídky posílejte na e-mail: info.euresis@seznam.cz
Prodám plně funkční 10 let starý přístroj Quik read 101
firmy Orion na rychlou diagnostiku CRP a Streptococcus
pyogenes plně funkční za symbolickou cenu 8000 Kč.
Kontakt: 774 820 600

Levně prodám/přenechám zavedenou kožní ordinaci
v Humpolci (poliklinika). Kontakt: 602 462 357
Přenechám soukromou psychiatrickou ambulanci
v Pardubicích. V případě zájmu prosím volejte na tel.
739 681 648
Prodám zavedenou kožní ambulanci MUDr. Milan Canibal, s. r. o., ve Studénce. Smlouvy se všemi ZP. Klientela
Studénka, okolí a Valašsko. Dopravní dostupnost autobus,
vlak. Je možná odborná konzultace a konzultace v oblasti
ZP. Kontakt: 602 580 001, 556 400 210
Prodám 2 kartotéky čtyřšuplíkové, použité. Cena 8000 Kč
za obě. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na e-mailu:
r.paroubkova@volny.cz. Děkuji
Přenechám kožní ordinaci s. r. o. v Brandýse nad Labem
na poliklinice. Smlouvy se všemi pojišťovnami. Možnost
zahájení samostatného provozování od září 2018. Kontakt: 728 307 676
Prodám ortopedickou ordinaci v centru Opavy. Kontakt:
553 622 338
Prodám chirurgickou ambulanci v Třeboni – s. r. o. Pojišťovny 111, 201, 205, 207, 211. Kontakt: miloslavvotruba@
gmail.com, 606 416 721
Prodám menší kancelářský stůl a kancelářskou židli. Stůl
má výsuvnou podložku na klávesnici. Rozměry 103,5 ×
58 cm, výška 73 cm. Židle je otočná, potažená koženkou,
zachovalá. Cena 600 Kč. Foto zašlu na požádání. Kontakt:
r.paroubkova@volny.cz. Děkuji
Prodám dobře zavedenou revmatologickou praxi v Praze,
s. r. o., smlouvy s pojišťovnami 111, 211, 201, 207, k 1.1.2019.
Kontakt: 723 006 436
Medilip, s. r. o., centrum tumescentní liposukce, je na
prodej. Info: 723 583 343 (17.–18. hodina)
Prodám velmi výhodně repasovaný perimetr AP 340
KOWA. Kontakt: 608 807 320
Do zavedené oční ordinace koupím bezkontaktní tonometr s atestem. Nabídky prosím na tel. 487 712 651 nebo
ocni.novybor@seznam.cz
Prodám 14 židlí do čekárny. Židle jsou kovové, potažené
koženkou, velmi bytelné. Cena 100 Kč/kus. Dále prodám
stoleček do čekárny, starší, bytelný za 150 Kč. Foto zašlu
na požádání. Kontakt: r.paroubkova@volny.cz. Děkuji
Přenechám gynekologický polohovací vyšetřovací stůl
z roku 2014 za odvoz. Kontakt: 602 506 940
Prodám ordinaci ORL a foniatrie v Ústí nad Labem.
Kontakt: 603 561 885
Prodám dermatologickou ambulanci v Olomouci. Kontakt: ordinacekozni@seznam.cz
Prodám bubny pro horkovzdušnou sterilizaci 2 ks průměr
35 cm, výška 20 cm a 2 ks průměr 35 cm, výška 30 cm.
Louny. Kontakt: 777 554 537
Prodám funkční mikroskop BIOLAR Warsawa, objektiv 10×, 20×, 40×, oil-imerze. Cena dohodou. Kontakt:
777 554 537
Prodám instrumentační stolek, 2 patra, horní deska nerez
ocel, vel. 65 × 48 cm, výška 80 cm a druhý stolek, skleněné
desky, dvě patra, vel. 50 × 75 cm, výška 80 cm, Louny.
Kontakt: 777 554 537
Přenechám velmi dobře zavedenou ordinaci PLDD (s. r. o.)
v Letohradě, okr. Ústí nad. Orlicí.
Pozn.: velmi výhodně, termín dohodou. Kontakt:
602 115 928
Prodám zavedenou ordinaci praktického lékaře v Praze
6. Kontakt: mudrformankova@seznam.cz, 777 841 613
Prodej UZ „ALOKA SSD 1000“ abd. a vag. sonda. Cena:
50 000 Kč. Vhodné pro filiální amb. Kontakt: 722 928 901
Prodám „Littmann Electronic Stethoscope“ model 3000,
Ambient noise reduction. Nepoužitý. Cena 2000 Kč. Kontakt: jarmilakav@gmail.com
Prodám plně vybavenou gynekologickou ordinaci ve
středu města Brna. Možné zapracování dle dohody. Důvod:
odchod do důchodu. Kontakt: 604 847 629
Prodám UZ Toshiba Nemio doppler vag. a abd. sondy,
kolposkop Altion LED a ctg Cadenze, vše zánovní, levně.
Praha. Kontakt: 604 173 042
Prodám menší zavedenou praxi PLDD na okraji Hradce
Králové. Kontakt: 737 303 138

PRONÁJEM

Nadstandardní NZZ v centru Prahy provozované lékaři
nabízí za velmi rozumných podmínek podnájem kolegům
z těchto specializací: ortopedie, psychiatrie, pedopsychiatrie, fyzioterapie. Jiné obory jsou po doregistraci rovněž
možné. Volejte: 604 220 920
Nabízím k pronájmu nebytový prostor 43 m2 ve Zdravotnickém středisku Prahy 5, Hostinského 1536. Kontakt:
731 460 648
Pronajmu ordinaci 25 m2 + zázemí v Praze 4, v lukrativní
lokalitě přímo u stanice metra Pražského povstání, v přízemí, bezbariérový přístup, moderně zrekonstruovaná,
k okamžitému nastěhování. Kontakt: 775 641 995
Hledám lékaře (lékařku) pro občasný zástup v ordinaci
praktického lékaře pro dospělé v Olomouci. Kontakt:
601 504 808
Od 15.6. nabízíme pronájem hezké ordinace v Brně-Kohoutovicích (2 místnosti + společná čekárna a denní
místnost s PL). V přízemí lékárna, bezbariérový přístup,
příznivé nájemné. Kontakt: 603 703 597

SLUŽBY

Obáváte se návštěvy SÚKL, hygieny protiepi, hygieny prá-
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ce, bezpečnosti práce, požární ochrany, odboru zdravotnictví, Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiných? Máme
nové inovativní řešení, kterým Vás veškerých obav zbavíme. Všechny dotazy rádi zodpovíme na tel. 775 192 462,
info@admedica.cz
Nabízím překlady lékařských textů v němčině a angličtině
včetně soudního ověření. Kontakt: solar.brno@iol.cz,
603 813 587
Nabízím volné kapacity v oblasti pracovně-lékařských
služeb dle platné legislativy v Plzeňském kraji. Kontakt:
777 356 379
Poskytujeme komplexní pracovnělékařské služby dle
platné legislativy pro zaměstnavatele v ordinace PLS
Stehelčeves, okres Kladno. Více: www.emotmedico.cz

KŘÍŽOVKA O CENY

RŮZNÉ

Lékařka hledá ke koupi byt v Praze, 3+kk nebo 4+kk, s terasou, v OV, cihla, ve vyšších patrech, vhodné pro rodinu
s dětmi. Kontakt: 733 786 071. Za nabídky předem děkuji
Lékařka v důchodu pronajme mladému členu ČLK prostory v RD (Praha-západ) k bydlení v blízkosti FN Motol
nebo ÚVN Střešovice, v dosahu metro A. Bližší info na:
ala.blaha@seznam.cz
Hledám pronájem bytu v Praze či možnost ubytování pro
své 2 dcery studující LF UK Praha. Děkuji za nabídky.
Kontakt: 605 269 287, ordinace.jasova@gmail.com
Lékařka v důchodu poskytne mladé kolegyni bytový prostor, levně v blízkosti FN Motol nebo ÚVN Střešovice.
Bližší informace na ala.blaha@seznam.cz

Elli H. Radingerová

Miluj svoji rodinu, starej se
o ni, nikdy se nevzdávej a nikdy
si nepřestávej hrát – to jsou zásady vlků. Vlci se empaticky starají o staré a zraněné příslušníky
smečky, láskyplně vychovávají své
potomky a mají schopnost při hře
na všechno zapomenout. Přemýšlejí, sní, spřádají plány, inteligentně spolu komunikují – a jsou nám
podobnější než jakákoli jiná živá
bytost. Elli H. Radingerová, nejrespektovanější německá odbornice
na život vlků, vypráví napínavé
příběhy, které dokládají vlčí smysl
pro hodnoty, jako jsou smysl pro
rodinu, důvěru, trpělivost, pozornost, zpracování neúspěchů nebo
smrti. Autorka nám představuje
zásadní a mnohdy dosud neznámé
poznatky o životě vlků a ukazuje:
vlci by byli lepšími lidmi, než jsme
my…

TEMPUS MEDICORUM

/ ZÁŘÍ 2018

VODOROVNĚ: A. Ruská vesnice; sady; zaúpění. – B. 2. díl tajenky. – C. Přístavní hráze; rovněž; ostravský
herec; úloha. – D. Orgány zraku; krátkonohý kůň; zpěvní ptáci; tvrdě pracovat. – E. Stupně ve svahu; druh lemura;
mladí šlechtici přidělení k osobní službě svému pánovi. – F. Osvědčení; souhrny příznaky nemocí; uleknutí. – G.
České město; olejovité hmoty vylučované žlázami; rezervace v Českém krasu; včelí produkt. – H. Německy „úřad“;
hlavní město Peru; hajdy; obtížný hmyz. – I. 1. díl tajenky; mimo; 4. díl tajenky. – J. Svazky chrastí; jméno herce
Fialy; indonéský ostrov; doba. – K. Spojovací součástky; vyměřovat clo; moravské město; otcova sestra. – L. Velikán;
kočovný národ žijící na Sibiři; nástupiště. – M. Posuzovatel; ostny; smolené ševcovské nitě. – N. Jméno tenisty
Djokoviče; chobotnatec; troska lodi; ptačí krmení. – O. Biblická osoba; nápor; římskými číslicemi 554; krmivo pro
dobytek. – P. 3. díl tajenky. – Q. Stromořadí; dvakrát snížený tón; pokladna.
SVISLE: 1. Hesla; bohatství; otvor ve zdi. – 2. Množství; opláchnutý; slitina mědi s cínem. – 3. Typ chemických
sloučenin; nevyřízený spis; lovecký pes; jméno herečky Chýlkové. – 4. Domácky Eduard; nástraha; lepidla; líh. – 5.
Zármutek; postava z Pucciniho opery Bohéma; gymnastický prvek; citoslovce pohrdání. – 6. Ofouknutí; malý Samuel; jeskyně. – 7. Páčidla; jeseterovitá ryba; koření; morda. – 8. Japonské potápěčky; dosny; mongolský pastevec;
šafrán. – 9. Nejlepší výkon; výsledek klonování; německé město; pár. – 10. Někdo; anglicky „pokoj“; řasy; ozdobný
pruh na stěně. – 11. Severští paroháči; pošlapané; alkoholický nápoj. – 12. Kopytnatec; slovensky „máma“; bicykl;
tvrzení v souladu se skutečností. – 13. Chránění; tahouni; mohutný asijský strom; pruh. – 14. Zdánlivě; trhliny;
satan; český zpěvák. – 15. Jemné likéry; trhat; plody některých rostlin. – 16. Mravouk; hlodavec; obloha.
Pomůcka: Koda, Mimi, vlys.
V tajence křížovky v Tempus medicorum
7–8/2018 se skrýval citát polského básníka, aforisty
a satirika Stanislawa Jerzyho Lece: Rozdvojení je
jistě těžkou psychickou poruchou, protože normální
rozdělení člověka na nekonečné množství bytostí
redukuje na pouhé dvě.
Knihu z produkce Mladé fronty Moudrost vlků
vyhrává deset vylosovaných luštitelů: Helena Houserová, Hronov; Marie Chlumská, Znojmo; Jaroslav Janák,

Řitka; Ladislav Markl, Červený Kostelec; Vojtěch
Mikláš, Praha 4; Alois Mikulec, Kroměříž; Michal
Petras, Karlovy Vary; Věra Rýdlová, Humpolec; Lucie
Veselá, Praha 3; Zuzana Vymětalová, Olomouc.
Na správné řešení tajenky z čísla 9/2018 čekáme
na adrese recepce@clkcr.cz do 10. října 2018.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování o ceny mohou být zařazeni pouze lékaři registrovaní v České lékařské komoře.

Inzerce ▼

Moudrost
vlků

Otorinolaryngologie je komplexní obor. Pacient přijde, s bolestmi krku, ... (dokončení citátu, jehož autorem
je Ladislav Pecháček, najdete v tajence).
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Tradiční podzimní právní seminář ČLK
Právní aktuality ve zdravotnictví,
novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, implementace GDPR,
nové rámcové smlouvy, aktuální judikáty a kazuistiky
Místo konání:

Posluchárna Vojenské nemocnice,
Sušilovo nám. 5, Olomouc

Datum konání:

čtvrtek 11. 10. 2018,
13.00–18.00 hodin

Délka:

5 hodin

Počet kreditů:

5

Poplatek:

člen ČLK 600 Kč,
nečlen 3000 Kč

Přednášejí právníci ČLK:
JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK
Mgr. Daniel Valášek, ředitel kanceláře ČLK v Olomouci a právník ČLK
Program:
Registrace:
Zahájení:

12.00 hod.
13.00 hod.

■ Právní odpovědnost a právní ochrana lékařů, judikáty, kazuistiky.
■ Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, praktické aspekty.
■ Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven, příprava nové rámcové
smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
■ Implementace Nařízení (EU)2016/679 o ochraně osobních údajů, povinná mlčenlivost zdravotníků
a oznamovací povinnost.
■ Praktické právní problémy, nejčastější dotazy lékařů pro právní kancelář komory a jejich řešení.
■ Diskuse účastníků semináře s přednášejícími.
Závěr: 18.00 hod.
doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
vedoucí oddělení vzdělávání ČLK

JUDr. Jan Mach
ředitel právní kanceláře ČLK

Přihlášky na www.lkcr.cz, vzdělávání, sekce KURZY ČLK – číslo kurzu: 131/18
(kurzy jsou řazeny chronologicky podle data konání).
Číslo účtu 19-1083620217/0100, variabilní symbol 13118
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na semináři je přiděleno 5 kreditů dle SP č. 16 ČLK.

