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Komora není schopna
vykonat zázrak
Zdravotnictví
se zmítá v personální krizi, jejíž
konec je v nedohlednu, a se stavem
resortu je snad
spokojený už jen
ministr Němeček.
Lékařská komora
od začátku roku
varuje občany, že
za současných podmínek již nejsme schopni garantovat bezpečnost lékařské péče.
Víme, co chceme. Sestavili jsme Krizový plán
pro zdravotnictví, který by měl řešit pět nejzásadnějších problémů. Shodli jsme se na návrzích, kterým naše právní kancelář dokáže dát konkrétní
legislativní podobu. Víme co, víme jak, ale přesto
jsme své návrhy zatím nedokázali prosadit.
V roce 2012 bojovala komora po boku odborů
a pacientských organizací proti plánovanému rušení části regionálních nemocnic. Nakonec jsme
byli úspěšní, i když na březnovou demonstraci
před Ministerstvem zdravotnictví lékaři nepřišli.
Bylo to patrně pod jejich úroveň.
V roce 2013 jsme
sice sesbírali 130 000
podpisů pod peticí za
lepší zdravotnictví
a na základě podnětu
zpracovaného našimi
právníky zrušil Ústavní soud úhradovou
vyhlášku s jejími regulacemi, avšak k jednodennímu omezení provozu v rámci akce „Den
zdraví lékařů“ se nepřipojil skoro nikdo.
Na základě těchto zkušeností se vedení komory rozhodlo prosazovat usnesení sjezdu delegátů tentokrát nikoliv cestou protestních akcí,
ale prostřednictvím informační kampaně, která
by ovlivnila občany – voliče, kteří by nám následně pomohli vytvořit potřebný tlak na politickou
reprezentaci.
Investovali jsme nemalé prostředky do
informační kampaně, která ukazuje skutečný
stav našeho zdravotnictví. Dokázali jsme oslovit
bezmála osmdesát procent populace a většina
respondentů nezávislého průzkumu si dnes už
uvědomuje nebezpečí plynoucí z přetíženosti
a nedostatečného počtu zdravotnického personálu a souhlasí se zvyšováním veřejných výdajů
na zdravotnictví i s růstem platů lékařů a zdravotních sester.
Vyjednávat se dá pouze o parametrických
úpravách. Zásadní systémové změny je možno
prosadit pouze silou. A tu, jak se ukázalo, v současnosti nemáme. Naše kampaň selhala v momentě, kdy se do ní měly aktivně zapojit tisíce
lékařů. Dokud veškerou tíhu akce neslo na svých
bedrech několik funkcionářů komory podpíra-
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ných vlivem mediální agentury, vše fungovalo,
i když jsme i v této fázi očekávali od zdravotníků
větší aktivitu a více odvahy upozorňovat na regionální projevy krize. Ve chvíli, kdy se těžiště akce
mělo přenést do ordinací a lékaři měli začít se svými pacienty diskutovat o krizi ve zdravotnictví,
v tom momentě se kampaň zadrhla. Nepomohly
ani opakované výzvy v časopise Tempus medicorum, ani dopisy rozesílané lékařům. Dá se říci, že
nikdo neudělal nic.
Představa, že si komora zaplatí mediální
agenturu, která sama bez aktivní účasti lékařů
zlomí veřejné mínění a přinutí politiky řešit problémy zdravotnictví ke spokojenosti zdravotníků,
je naivní. Mediální experti nám mohou pomáhat
a radit, ale odpracovat si to musíme my sami. Stejně hloupé jsou návrhy, aby si komora najala drahou právní kancelář, která za nás povede jednání
s pojišťovnami, kraji, s Ministerstvem zdravotnictví a vládou. Už to vidím, jak nějaký právník,
ranař, bouchne pěstí do stolu a prohlásí, že jeho
mandant, tedy lékaři, si to přeje tak a tak, nebo…
Nebo co? zeptá se protistrana. A pokud nebude
mít v ruce pomyslný klacek v podobě razantní
protestní lékařské akce, dopadne sebemazanější
právník stejně jako komoroví vyjednavači.
Lékaři v nemocnicích
jsou nespokojení se svými
platy, s pracovními podmínkami a obrovským
množstvím přesčasové
práce. Brblají, ale slouží
v rozporu se zákonem do
roztrhání těla. Soukromí
lékaři jsou nespokojení se svým podřízeným
postavením vůči zdravotním pojišťovnám, které jim pravidelně nezaplatí za podstatnou část
odvedené práce. Nadávají, ale podepíší většinou
bez rozmyslu vše, co jim pojišťovny předhodí.
Mladí lékaři jsou nespokojení s nepřátelským
systémem specializačního vzdělávání, které je pro
ně drahé a obtížně dostupné. Jsou naštvaní, ale
místo snahy o změnu volí útěk do ciziny. A všichni
doktoři společně jsou pak více či méně nespokojení s Českou lékařskou komorou, která není
schopna vykonat zázrak, který od ní očekávají.
Komora však nedisponuje mocí výkonnou ani
zákonodárnou. Proto nemůže sama vyřešit za
neschopné politiky problémy zdravotnictví ani
nedokáže zásadním způsobem zlepšit profesní
postavení lékařů bez jejich aktivní spoluúčasti
na společném úsilí.
Politici se nám smějí a budou se smát tak
dlouho, dokud nepochopíme, že pomoci si můžeme jenom my sami. Do té doby můžeme čekat na
zázrak a zpívat si na lékařských pokojích s Jarkem
Nohavicou: „Pane prezidente, vy mě pochopíte,
vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente…“

Kampaň selhala
v momentě, kdy se
do ní měli zapojit
jednotliví lékaři.
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Zpráva o činnosti ČLK
od sjezdu v listopadu 2015
Úvodem je třeba připomenout strategické
cíle, o jejichž naplňování se Česká lékařská
komora snaží:
• Vyšší cena práce a slušné profesní podmínky pro všechny lékaře
• Kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání
• Zachování profesní autonomie a důstojnosti lékařského stavu

Představenstvo ČLK

V listopadu 2015 zvolili v Brně delegáti řádného XXIX. sjezdu ČLK prezidenta ČLK
a nové představenstvo, které pracuje ve
složení:
Prezident: Milan Kubek
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Viceprezident: Zdeněk Mrozek (zvolen
v listopadu 2013)
Členové představenstva:
Praha: Ludmila Říhová, Miloš Voleman,
Pavel Kubíček
Středočeský kraj: Dita Mlynářová
Českobudějovický kraj: Ota Mach
Plzeňský kraj: František Musil
Karlovarský kraj: Josef Trnka
Ústecký kraj: Alena Dernerová
Liberecký kraj: Ivana Vraná
Královéhradecký kraj: David Doležal
Pardubický kraj: Tomáš Tomek
Vysočina: Pavel Vávra
Jihomoravský kraj: Svatopluk Dobeš,
Zdeněk Monhart

Zlínský kraj: Marcela Henčlová
Olomoucký kraj: Petr Němeček
Moravskoslezský kraj: Eva Dostalíková,
Martin Sedláček
 innost ČLK lze v zásadě rozdělit do
Č
tří oblastí, s vědomím, že některé aktivity nelze jednoznačně přiřadit ani
striktně oddělovat jednu od druhé.
• Základní činnost profesní samosprávy související s delegováním některých kompetencí ze strany státu
• 
Budování pozitivního obrazu lékařské komory a podpora společenského
života lékařského stavu
• Prosazování profesních zájmů lékařů
•
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Základní činnost profesní
lékařské samosprávy

Představenstvo ČLK se v uplynulém roce
sešlo k jednání celkem desetkrát, šestkrát se navíc konala porada předsedů
okresních sdružení. V září 2016 se uskutečnil mimořádný jednodenní XXX. sjezd
ČLK.
Vedení Registru lékařů – členů ČLK
Národní registr zdravotnických pracovníků, do kterého jsme měli povinně zasílat své citlivé osobní údaje, byl zrušen
rozhodnutím Ústavního soudu v prosinci 2012. Registr lékařů tak i nadále vede
pouze ČLK. Naším cílem je, aby tento registr nejenom bezpečně chránil osobní
údaje lékařů, ale aby v něm zaznamenané
informace byly pravdivé, aktuální a kompletní.
Část informací z našeho registru je veřejně dostupná v podobě Veřejného seznamu
členů ČLK.
V uplynulých dvou letech probíhalo přeprogramování registru na modernější
operační systém a zároveň upgrade uži-

spolupráci se státem, ale je naším zájmem
autonomii svého registru zachovat.

vatelského prostředí tak, aby byla práce s registrem snazší a aby umožňoval
získávání většího množství statistických
dat.

Počet členů ČLK
2015

Muži

Ženy

Celkem

Soukromí lékaři

5 307

7 458

12 765

Absolventi (0. až 2. rok)

1 395

2 812

4 207

10 060

12 147

22 207

Vedoucí lékaři

2 462

1 179

3641

Zaměstnanci celkem

13 917

16 138

30 055

Nepracující důchodci

2 407

4 193

6 600

7

2 901

2 908

Ostatní

516

496

1 012

Celkem

22 154

31 186

53 340

Ostatní zaměstnanci

Mateřská dovolená

Ministerstvo zdravotnictví uložilo řediteli ÚZIS dr. Duškovi, aby vytvořil Národní zdravotní informační systém, jehož
součástí by měl být rovněž registr zdravotníků. ČLK si nemůže dovolit odmítat

Revizní komise
(viz samostatná zpráva na straně 20)
Čestná rada
(viz samostatná zpráva na straně 19)

Inzerce A161005082
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Vědecká rada a její oborové komise
(viz samostatná zpráva na straně 21)
Celoživotní vzdělávání lékařů
ČLK vede registr vzdělávacích akcí garantovaných komorou a vytváří ucelený systém
celoživotního vzdělávání lékařů. Naším cílem
je nejenom vysoká odborná úroveň pořádaných
vzdělávacích akcí, ale naší ambicí je také systematizace celoživotního vzdělávání lékařů. Na
jeho kvalitu v současnosti dbá 43 odborných
garantů, které jmenoval prezident ČLK.
Nejvýznamnější vzdělávací akce ČLK:
• Konference o etice
Etika a komunikace v medicíně – 5. mezinárodní konference 3. 12. 2015 na téma Lékař a pacient v moderní medicíně
• Univerzita medicínského práva
V akademickém roce 2015/2016 se uskutečnil již čtvrtý ročník, který byl pro velký
zájem rozšířen pro větší množství posluchačů. Pátý ročník akademie byl již také
úspěšně zahájen (další viz samostatná
zpráva oddělení vzdělávání ČLK na stranách 13–15).
Licenční komise
Počty udělených a zamítnutých licencí

Jednání s premiérem, vicepremiérem pro vědu a výzkum, ministry zdravotnictví a financí
v květnu 2016

Spolupráce s vládou ČR
Po mých jednáních s ministrem Dienstbierem a premiérem Sobotkou v prosinci 2014
vláda ČR změnila legislativní pravidla a jednací řád Legislativní rady vlády v tom smyslu, že profesní komory zřizované zákonem
jsou s účinností od 1. 1. 2015 zařazeny mezi
připomínková místa v rámci meziresortního připomínkového řízení v případě, kdy se
návrh právního předpisu týká oblasti půleden –
prosinec
2011

leden –
prosinec
2012

leden –
prosinec
2013

leden –
prosinec
2014

leden –
prosinec
2015

leden –
říjen
2016

1073

940

1422

1061

1033

821

21

11

35

20

12

22

1

1

–

–

–

–

řádné

51

37

73

54

59

42

výjimky

16

17

20

11

18

10

–

–

1

1

–

–

44

47

47

41

42

35

–

–

–

–

–

–

186

203

295

432

586

518

99

110

149

152

119

92

Způsob vyřízení žádosti
řádné
udělené licence

výjimky
– na dobu určitou

zamítnuté licence

– na dobu určitou
doporučeno přezkoušení
doporučen odborný pohovor
vráceno

které se uskutečnilo 25. 5. 2016. Cílem jednání bylo zhodnotit spolupráci profesních
komor se státem za uplynulý rok a vyhodnotit zkušenosti z účasti profesních samospráv v tzv. meziresortním připomínkovém
řízení. Jednání bylo rovněž příležitostí, aby
komory uplatnily své připomínky k fungování vlády ČR, k práci jednotlivých ministerstev včetně kvality jejich spolupráce
s příslušnou profesní komorou a dále pak

vráceno na OS k doplnění údajů
vráceno žadatelům k upřesnění/doplnění údajů

Právní kancelář ČLK
(viz samostatná zpráva na stranách 16–17)
Vedení kanceláří ČLK
Ředitelkou pražské centrální kanceláře je
Jindra Šťastná, centrální kancelář v Olomouci řídí Mgr. Valášek.
Pravidelná každoroční porada administrativních pracovníků ČLK se letos konala ve
dnech 30.–31. 5. 2016 v hotelu Santon u Brněnské přehrady.
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sobnosti dané komory. Tato změna posiluje
postavení všech profesních komor a zlepšuje podmínky pro prosazování profesních
zájmů jejich členů. ČLK tedy v současnosti
může připomínkovat veškerou připravovanou legislativu, která se týká zdravotnictví.
Na základě jednání prezidenta ČLK s předsedou vlády ČR Mgr. Sobotkou, které se
uskutečnilo 16. 2. 2016, svolal předseda
vlády ČR prezidenty zákonem zřizovaných
profesních samospráv k druhému jednání,

názor na situaci v jednotlivých resortech.
Většina profesních samospráv se shodla,
že nejhorší spolupráce je s Ministerstvem
spravedlnosti ČR.
Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími orgány státu
ČLK má zastoupení v několika komisích
a pracovních skupinách:
•	Komise pro specializační a celoživotní
vzdělávání: dr. Mrozek
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•	
Komise pro úpravy seznamu zdravotních výkonů: dr. Sedláček, dr. Musil
•	Přístrojová komise: dr. Tomek, dr. Voleman
•	Komise pro úpravy personální vyhlášky:
dr. Mrozek, dr. Kubíček, dr. Musil
•	Agentura pro zdravotnický výzkum: členem vědecké rady je dr. Tomek
•	
Komise
pro
protonovou
terapii:
prof. Šlampa
•	
Tým pro tvorbu strategie e.Health:
dr. Němeček
•	
Tým pro tvorbu ePortálu ČSSZ při
MPSV: dr. Němeček
•	Komise pro rozvoj zdravotní gramotnosti: dr. Kubíček
•	Vědecká rada IPVZ: dr. Mrozek
Účast reprezentantů ČLK v poradních
orgánech ministerstva v žádném případě sama o sobě neznamená, že stanoviska
komory musí být akceptována. Efektivita
některých pracovních skupin je sporná
a některé formálně ustanovené komise nepracují vůbec.
Etická komise ČLK
Etická komise ČLK zvolená v říjnu 2015
pracuje ve složení:
Předsedkyně: MUDr. Helena Stehlíková
– soukromá revmatoložka, emeritní předsedkyně podvýboru CPME
Místopředsedkyně: MUDr. Ivana Vraná –
pediatrie Nemocnice Jablonec n. N., členka
představenstva
Členové:
doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – IV. interní klinika 1. LF UK
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – emeritní předseda ČLS JEP
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. – přednosta OCHRIP FN Motol
PaeDr. Alena Gajdůšková – emeritní místopředsedkyně Senátu ČR, místopředsedkyně Svazu pacientů
MUDr. Zdeněk Kalvach CSc. – internista
a geriatr, paliativní medicína
MUDr. Petr Lokaj – dětská onkologie
FN Brno
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. – právník –
specialista na zdravotnické právo
PhDr. Tomáš Sedláček – ekonom ČSOB
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – proděkan pro
zahraniční vztahy Fakulta humanitních
studií UK
MUDr. Jiří Wicherek – rehabilitační lékař,
předseda OS ČLK Plzeň-jih
Etická komise vypracovala informaci pro
migranty o pravidlech poskytování zdra-
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votních služeb v ČR. Cílem této iniciativy
je předcházet konfliktním situacím, mírnit obavy migrantů z našich zdravotníků
a zároveň tak chránit lékaře poskytující zdravotní péči těmto osobám. Lékaři
i ostatní zdravotníci totiž v současnosti
naráží nejen na komunikační bariéru, ale
často i na absolutní nepochopení ze strany imigrantů, které ošetřují. Ministerstvo vnitra zajistilo překlad informačního
textu do angličtiny a do dalších 10 jazyků,
kterými komunikují migranti přicházející na území ČR. Lékaři obdrželi informaci prostřednictvím časopisu Tempus
medicorum a překlady textu jsou pro ně
dostupné ke stažení na www.clkcr.cz. Ministerstvo vnitra zajišťuje distribuci informace migrantům.
Sekce mladých lékařů ČLK
V březnu 2016 na základě výzvy zveřejněné v časopise Tempus medicorum vznikla
Sekce mladých lékařů ČLK. Členem Sekce
mladých lékařů ČLK se může stát každý
člen ČLK mladší 35 let. Představenstvo
ČLK uznává Sekci mladých lékařů ČLK
jako oficiální platformu mladých lékařů, členů ČLK. Zástupce této sekce bude
zván jako host na jednání představenstva.
Předsedkyně dr. Hilšerová, případně pověření členové předsednictva této sekce
budou zastupovat ČLK na jednání Evropské organizace mladých lékařů (EJD).
Zahraniční činnost
• CPME – Stálý výbor evropských lékařů
Dr. Kubek byl do konce roku 2015 po dvě
funkční období jedním z viceprezidentů
této organizace zastupující zájmy 2 milionů evropských lékařů vůči orgánům EU.

Plenárního zasedání, které se konalo letos v dubnu, se zástupci ČLK neúčastnili
kvůli teroristickým útokům, které byly
v Bruselu spáchány, a kvůli následným dopravním omezením. Příští plenární zasedání se uskuteční v listopadu v Tel Avivu.
Ve spolupráci s dalšími mezinárodními lékařskými organizacemi uspořádal CPME
18. 12. 2015 v Lucemburku Mezinárodní konferenci o organizaci celoživotního
vzdělávání lékařů. ČLK zastupoval dr. Kubek. Z národních prezentací vyplynulo,
že ČR je patrně jedinou zemí, kde díky lékařské komoře mají lékaři, kteří plní podmínky celoživotního vzdělávání, nárok na
finanční bonifikace. V ostatních zemích
jsou lékaři pouze trestáni za neplnění těchto povinností.
• EJD – Evropští mladí lékaři
Plenární zasedání se konala v květnu 2015
ve Vilniusu a v září 2016 v Portu a účastnili
se jich zástupci Sekce mladých lékařů ČLK.
• ZEVA – Středoevropské a východoevropské lékařské komory
Plenárního zasedání v září 2016 v Sofii se
účastnil dr. Mrozek.
• WMA – Světová lékařská asociace
ČLK má status pozorovatele. Plenárních
zasedání v dubnu 2016 v Buenos Aires
a v říjnu 2016 v Tchaj-pei se účastnil dr. Kubek.
• Konference prezidentů lékařských komor
a asociací
V návaznosti na první Prezidentskou konferenci konanou 12. 6. 2015 v Praze na pozvání prezidenta ČLK, jejíž účastníci přijali tzv. Pražskou deklaraci o spolupráci
lékařských organizací v Evropě, se ve Vídni
uskutečnilo 3. 3. 2016 druhé jednání prezidentů evropských lékařských komor a aso-

Tradici jednání prezidentů evropských lékařských komor a asociací zahájila v roce 2015
konference v Praze
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ciací. Jednání se zúčastnil prezident ČLK
dr. Kubek.
Našimi společnými cíli v rámci celé Evropy
i v jednotlivých zemích jsou:
- 
podpora demokracie a dodržování základních lidských práv a občanských
svobod;
- podpora lékařské vědy a rozvoje medicíny;
- odstraňování nerovností a nespravedlností v dostupnosti zdravotní péči a lékařského ošetření, a to zejména v zemích,
které jsou zasaženy ekonomickou nebo
humanitární krizí;
- důraz na etiku výkonu lékařského povolání;
- 
prosazování principu profesní autonomie lékařů v rozhodování o odborných
otázkách, tento princip je zárukou kvalitní péče o pacienty;
- zlepšování pracovních a ekonomických
podmínek pro lékaře;
- 
posuzování veškerých připravovaných
politických rozhodnutí, která by mohla mít dopad na zdraví a zdravotní péči,
a to na evropské i národní úrovni, s cílem
prosazovat, aby tento vliv byl pozitivní.
• Spolupráce se sousedy
ČLK se dále snaží spolupracovat zejména
s lékařskými komorami sousedních zemí.
Prezident ČLK proto ve dnech 23.–24. 5.
2016 navštívil 119. sjezd Německé spolkové
komory v Hamburku a 23. 9. 2016 v Bratislavě vystoupil v diskusi se slovenským ministrem zdravotnictví na úvod volebního
sjezdu Slovenské lékařské komory. Delegace představenstva ČLK vedená viceprezidentem dr. Mrozkem se 1. 4. 2016 zúčastnila zasedání představenstva Slovenské lékařské komory. Ve dnech 13.–14. 6. 2016 se
prezident ČLK spolu se zástupci LOK-SČL
zúčastnil v Berlíně 1. mezinárodní konference lékařských odborů, kterou svolal německý Marburger Bund.
Plnění informační povinnosti vůči lékařům
Svoji ze zákona vyplývající informační
povinnost vůči všem lékařům zajišťuje
komora v první řadě vydáváním časopisu
Tempus medicorum. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání časopisu, a to jak v papírové,
tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň
zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě
všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. Informace o ekonomice
vydávání časopisu viz samostatná zpráva.
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Další informace o činnosti ČLK i o aktuální situaci ve zdravotnictví mohou členové komory čerpat z webových stránek
www.clkcr.cz. V případě potřeby zasílá
kancelář prezidenta komory aktuální informace prostřednictvím direct mailingu
na adresy uvedené v Registru ČLK. Tímto způsobem je v současnosti o aktuálním dění informováno asi 30 000 členů
komory.

Společenské aktivity
a budování obrazu ČLK

Oslava 25. výročí znovuzaložení ČLK
Oslava se konala ve čtvrtek 14. 4. 2016
v Obecním domě v Praze za aktivní účasti
místopředsedy vlády ČR Ing. Babiše a řady
zahraničních hostů:
Dr. Otmar Kloiber (Německo) – generální
sekretář WMA
Dr. István Éger (Maďarsko) – viceprezident
CPME a prezident Maďarské lékařské komory
Dr. Marian Kollár (Slovensko) – prezident
Slovenské lékařské komory
Dr. Max Kaplan (Německo) – viceprezident
Německé lékařské komory a prezident Bavorské lékařské komory
Dr. Peteris Apinis (Lotyšsko) – prezident
Lotyšské lékařské asociace
Prof. Dr. Mircea Cinteza (Rumunsko) – viceprezident Rumunské lékařské komory
a bývalý ministr zdravotnictví
Dr. Reiner Brettenthaler (Rakousko) –
předseda výboru pro zahraniční vztahy
Rakouské lékařské komory
Dr. Sanda Stojanović Stipić (Chorvatsko)

– předseda výboru pro zahraniční vztahy
Chorvatské lékařské komory
Dr. Mariusz Janikowski (Polsko) – člen prezidia Polské lékařské a stomatologické komory
Vedle prezidenta ČLK dr. Kubka vystoupili
s projevy též předseda ČLS JEP prof. MUDr.
Štěpán Svačina, předseda zdravotního výboru Senátu ČR prof. MUDr. Jan Žaloudík
a náměstek ministra zdravotnictví MUDr.
Tom Philipp. Přednášku o historii profesní
lékařské samosprávy v ČR přednesl dr. Kubíček. Součástí oslavy bylo též vystoupení
houslové virtuosky Gabriely Demeterové.
U příležitosti svého 25. výročí vydala ČLK
reprezentační publikaci 25 let ČLK.
Lékařský poslanecko-senátorský klub
Mezi poslanci je 21 a mezi senátory 11 lékařů
nebo lékařek – členů ČLK. Dne 13. 1. 2016 se
uskutečnilo v restauraci Coda v Praze další neformální setkání lékařů – členů ČLK,
kteří jsou poslanci nebo senátory. Akce se
účastnil ministr zdravotnictví MUDr. Němeček, 10 poslanců, 6 senátorů a 5 zástupců ČLK (Kubek, Mrozek, Škába, Vedralová,
Sojka). Osobní kontakty se zákonodárci jsou
při prosazování legislativních změn velmi
důležité. Je jistě škoda, že po svém zvolení
část zákonodárců zapomíná na to, že jsou
a celý život budou především lékaři, zatímco
jejich politická kariéra nemusí mít dlouhého trvání. Z čestných výjimek je třeba připomenout alespoň členku představenstva
ČLK senátorku Dernerovou a člena vědecké
rady komory senátora prof. Žaloudíka, z poslanců pak zejména předsedu OS ČLK Olomouc kolegu Brázdila.

Oslav 25. výročí založení ČLK se zúčastnili zástupci evropských lékařských komor a asociací
i čeští politici v čele s Andrejem Babišem
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Výbor pro bezpečnost pacientů
V květnu 2016 založila ČLK Výbor pro bezpečnost pacientů. Symbolicky první osobností, kterou komora ke spolupráci pozvala,
je Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením (NRZP ČR),
která sdružuje více než sto pacientských
organizací. Lékařská komora dává této aktivitě k dispozici svoji právní kancelář. Cílem výboru bude posuzovat podmínky, za
kterých jsou zdravotní služby pacientům
poskytovány, a hodnotit existující i navrhované zákony, vyhlášky a další právní normy
z pohledu, zda přispívají k bezpečnosti pacientů, či zda naopak zdravotníkům práci
komplikují a bezpečnost zdravotní péče tím
snižují. Výbor pro bezpečnost pacientů ČLK
má v současnosti tyto členy: MUDr. Pavel
Kubíček – koordinátor, Mgr. Václav Krása,
prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc., MUDr. Milan Kubek, MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
Rytíř lékařského stavu

V pořadí již 23. Rytířem českého lékařského byl pasován prof. MUDr. Pavel
Pafko, DrSc. Slavnostní akt se uskutečnil ve čtvrtek 14. 4. 2016 v Obecním domě
v Praze v rámci oslav 25. výročí znovuzaložení ČLK.
Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů

Ples lékařů českých a další společenské
akce
Jubilejní XX. ples lékařů českých – 23. 1.
2016 tradičně v paláci Žofín, ve spolupráci
s LOK-SČL
Vánoční koncert – 11. 12. 2015 v chrámu
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
Mistrovství světa lékařů ve fotbale

Ve dnech 9.–16. 7. 2016 se uskutečnilo v Barceloně v pořadí již 22. mistrovství světa lékařů ve fotbale, kterého se zúčastnily týmy
z 22 zemí. Česká lékařská fotbalová reprezentace se šampionátu účastnila počtvrté
a počtvrté se probojovala do finále. Tým
vedený prof. MUDr. Adamcem a MUDr.
Engelem po dvou stříbrných medailích a po
zisku zlaté medaile na turnaji v Los Angeles v roce 2015 dokázal obhájit titul mistrů
světa. ČLK podpořila občanské sdružení
Czech National Medical Football Team
částkou 300 000 Kč. Českou lékařskou
fotbalovou reprezentaci dále podporují
Fotbalová asociace ČR, LOK-SČL a další
sponzoři.

Prosazování profesních zájmů lékařů

Česká lékařská komora se soustavně a všemi dostupnými prostředky snaží zlepšovat
profesní podmínky lékařů v České republice. Vzhledem k omezenému prostoru si

můžeme připomenout pouze některé naše
aktivity.
Dohody s VZP
Také v uplynulém roce uzavřela komora
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou sérii
dohod, které pro soukromé lékaře v segmentech ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a praktických lékařů
pro dospělé i pro děti znamenají finanční
přínos v řádu stovek milionů korun.
• Zmírnění regulací
VZP na základě dohody s ČLK neuplatňovala vůči ambulantním lékařům regulace
za překročení limitů pro předepisované
léky a zdravotnické prostředky pro rok
2015.
V případě regulací množství indukované péče VZP postupovala obdobně jako
v předcházejícím roce. Pokud zdravotnické
zařízení stanovený limit překročilo o méně
než 200 000 Kč, VZP ani tyto regulace neuplatňovala. V případech vyššího překročení posuzoval jeho důvodnost orgán složený ze zástupců VZP a ČLK.
• Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK
Cílem dohody ČLK s VZP je zvýšení příjmů
soukromých lékařů, kteří jsou držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, bonifikací na úrovni přibližně 1 % příjmů. VZP
tak i pro letošní rok zvýšila o jeden haléř za
každý vykázaný bod platby ambulantním
specialistům, ambulantním gynekologům
i praktickým lékařům, kteří jsou držiteli
Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.
U ambulantních specialistů, jejichž příjmy
jsou omezeny maximální úhradou na unikátní rodné číslo, se výše této maximální
úhrady rovněž navyšuje o 1 %. Praktičtí
lékaři, kteří jsou držiteli platného Diplomu,

Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převzala v rámci
výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání dne 10. 11. 2015 doc. MUDr.
Vlasta Tošnerová, CSc.
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mají vedle bonifikace prostřednictvím zvýšení hodnoty bodu o jeden haléř nárok ještě na zvýšení kapitační platby o 50 haléřů.
Nárok na bonifikaci mají ti poskytovatelé,
u kterých nejméně 50 % lékařů má platný
Diplom celoživotního vzdělávání ČLK.
Dohodovací řízení pro rok 2017
ČLK, která zde hájí zájmy svých členů na základě plných mocí udělených pro ČLK-o. s.,
opět navrhovala změny v jednacím řádu.
Zdravotní pojišťovny sdružené v tzv. Svazu
zdravotních pojišťoven však také tentokrát
využily výhody, které jim současný jednací
řád dává, a zablokovaly prakticky veškeré
návrhy. ČLK tak prosadila pouze vyčlenění
dialýzy ze segmentu AS.
Dohodovací řízení (DŘ) bylo zahájeno dne
2. 2. 2016. Nedomyšlené legislativní změny
tento důležitý institut prakticky zlikvidovaly, když stanovily lhůtu pro skončení jednání do konce června. Cílem ČLK je prosadit
změnu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, která by v současnosti nefunkční Dohodovací řízení nahradila
jednáním poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven a Ministerstva
zdravotnictví přímo o textu tzv. úhradové
vyhlášky.
ČLK vyzvala poskytovatele, aby se za stávajících podmínek Dohodovacího řízení s pojišťovnami letos neúčastnili. Aktivitu ČLK
podpořilo pouze Sdružení soukromých očních lékařů a Profesní organizace fyzioterapeutů (UNIFY ČR). ČLK, ač nerada, tedy
musela akceptovat skutečnost, že většině
zástupců poskytovatelů zdravotních služeb současný právní rámec DŘ vyhovuje.
Za zlepšení podmínek pro soukromé lékaře
tedy bude ČLK muset bojovat jiným způsobem.
Lékařskou komoru při jednání zastupovali kolegové: dr. Němeček – praktičtí lékaři,
dr. Říhová – ambulantní specialisté, dr.
Musil – komplement. Jednání skončila nedohodou v segmentech: Praktičtí lékaři,
Ambulantní specialisté, Nemocnice, Lázně,
Domácí péče, Fyzioterapie.
Prezident ČLK 30. června zahájil jednání
s ředitelem VZP. ČLK požaduje proporcionální navýšení úhrad ve všech segmentech
tak, aby bylo možné naplnit nejenom slib
o plošném navýšení platů lékařů a dalších
zdravotníků v nemocnicích, ale aby zároveň
došlo k nárůstu příjmů soukromých lékařských praxí.
Ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh úhradové vyhlášky pro rok 2017 až v říj-
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nu. ČLK uplatnila své připomínky a upozornila, že návrh je podle jejího názoru v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
Zvyšování platby za státní pojištěnce
Prostřednictvím tzv. zástupné platby hradí
stát pojistné za děti, důchodce a nezaměstnané. Jeho příspěvek za těchto celkem 60
% občanů však představuje pouhých 24 %
příjmů systému veřejného zdravotního pojištění. A právě tato skutečnost je základní
příčinou chronické finanční nerovnováhy
českého zdravotnictví.
Platba za státní pojištěnce za ministra Hegera stagnovala na úrovni 723 Kč měsíčně
celé čtyři roky. První zvýšení prosadil až
ministr Holcát od listopadu 2013 o 64 Kč
měsíčně. Další zvýšení o 58 Kč prosadil ministr Němeček s účinností od července 2014.
Zdravotnictví tak získalo za rok 4,2 mld. Kč
na kompenzaci výpadku příjmů po zrušení
tzv. regulačních poplatků. Od 1. 1. 2016 byla
rozhodnutím vlády měsíční platba navýšena
na 870 Kč, tedy o pouhých 25 korun. Tato
valorizace přináší v roce 2016 zdravotnictví
1,8 mld. korun.
ČLK podporuje nejenom zvyšování platby
za státní pojištěnce, ale především takovou
změnu zákona, která by zajistila pravidelnou valorizaci výše platby státu. Ministr
zdravotnictví v souladu s programovým
prohlášením vlády připravil návrh zákona,
podle kterého by vyměřovacím základem
pro platbu za státní pojištěnce mělo být 25 %
průměrné mzdy. ČLK nesouhlasí s tím, aby
stát za děti, důchodce a nezaměstnané platil pouhou čtvrtinu pojistného odváděného
z průměrné mzdy. ČLK navrhuje, aby vyměřovacím základem bylo 50 % průměrné
mzdy. Abychom zabránili skokovému nárůstu výdajů ze státního rozpočtu, navrhuje
ČLK postupný nárůst vyměřovacího základu tak, aby od 1. 1. 2017 byl 30 % průměrné
mzdy, od 1. 1. 2018 40 % průměrné mzdy a od
1. 1. 2019 již 50 % průměrné mzdy. Příslušná
změna zákona nebyla zatím vůbec projednávána.
Vláda schválila zvýšení platby za tzv. státní
pojištěnce od 1. 1. 2017 na 920 Kč měsíčně.
Zdravotnictví by touto cestou mělo získat
navíc 3,6 mld. Kč.
Zvyšování platů lékařů zaměstnanců
Nařízením vlády se s účinností od 1. 1. 2015
a posléze i od 1. 1. 2016 zvýšily tarifní platy lékařů i dalších zdravotníků o 5 %. Toto
opatření, které podpořila i ČLK, se bezprostředně týkalo zaměstnanců fakultních

a některých krajských nemocnic. Lékaři
pracující například v akciových společnostech, kteří nepobírají za práci plat, ale
mzdu, si museli její zvýšení vyjednávat
buď sami, nebo prostřednictvím LOK-SČL.
Další obdobné 10% zvýšení platových tarifů čeká zdravotníky od 1. 1. 2017. A také
tentokrát bude záležet na síle lékařských
odborů, zda dostanou přidáno opravdu
všichni lékaři.
Delegáti XXIX. sjezdu ČLK v listopadu 2015
nejenom zvolili prezidenta komory a nové
představenstvo, ale přijali velmi ambiciózní
usnesení, jehož realizace by zásadním způsobem změnila české zdravotnictví. Podle
našeho názoru k lepšímu.

Zdravotnictví volá o pomoc

Motto: O parametrických úpravách lze
vyjednávat, kvalitativní změny je však
možné prosadit pouze silou.
Vedení ČLK si na přelomu roku muselo položit zásadní otázku: „Jak prosadit usnesení
XXIX. sjezdu ČLK z listopadu 2015?“
Výsledkem diskuse s předsedy okresních sdružení bylo rozhodnutí, že místo
protestních akcí uspořádá ČLK informační kampaň.
 
Komora bude ukazovat skutečný stav
českého zdravotnictví, upozorňovat na
projevy jeho rozkladu a vysvětlovat jejich
skutečné příčiny.
 Cílem akce není poškozovat nebo bezdůvodně strašit pacienty, cílem je varovat
a přesvědčit politickou reprezentaci na
celostátní, krajské i regionální úrovni
o potřebě schválení zásadních změn ve
financování a organizaci rozpadajícího se
zdravotnictví.
n 25. 2. 2016 – porada předsedů OS ČLK doporučila konání kampaně
n 
27. 2. 2016 – představenstvo rozhodlo
o uspořádání akce
n 2. 3. 2016 – první otevřený dopis prezidenta ČLK předsedovi vlády
Informace o příčinách krize českého zdravotnictví s žádostí o jednání na úrovni koalice se zastoupením krajů, jehož smyslem
by mělo být schválení krizového plánu pro
zdravotnictví, který by měl obsahovat opatření realizovatelná ještě během funkčního
období této vlády. ČLK několik opatření navrhuje a je připravena se na tvorbě a realizaci
krizového plánu spolupodílet.
n 7. 3. 2016 – první tisková konference, informace o krizi českého zdravotnictví
a o kampani ČLK
n 8. 3. 2016 – první inzerát v tisku
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92 % chirurgických oddělení funguje pouze za cenu porušování zákoníku práce
(prof. Pavel Pafko)

n 9
. 3. 2016 – jednání prezidenta ČLK
s předsedou vlády za přítomnosti ministra Němečka. Premiér slíbil, že se bude
zdravotnictvím osobně zabývat.
n 14. 3. 2016 – druhá tisková konference,
odchody lékařů do ciziny, závislost našeho zdravotnictví na práci cizinců
n 18. 3. 2016 – jednání na MZ o financování zdravotnictví, ministr Němeček
slíbil prosazovat nárůst platby za státní
pojištěnce v následujících třech letech
vždy meziročně o 10 miliard Kč a slíbil růst platů zdravotníků v následujících třech letech každoročně vždy
o 10 %.
n 31. 3. 2016 – třetí tisková konference,
personální krize klíčových oborů (prof.
MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – chirurgie,
prof. MUDr. Richard Češka, CSc. –
vnitřní lékařství, doc. MUDr. Jaroslav
Feyereisl, CSc. – gynekologie a porodnictví)
n 3. 5. 2016 – předseda vlády ČR Mgr. Sobotka (ČSSD) na základě požadavku ČLK
svolal jednání předsedů koaličních stran
Ing. Babiše (ANO) a MVDr. Bělobrádka
(KDU-ČSL) s ministrem zdravotnictví
MUDr. Němečkem (ČSSD), s předsedou
zdravotní komise Asociace krajů hejtmanem MUDr. Běhounkem, předsedkyní
OSZSP Žitníkovou, předsedou LOK-SČL
MUDr. Engelem a prezidentem ČLK. Výsledek: Ministr Němeček dostal za úkol
připravit Akční plán pro zdravotnictví.
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n 4
 . 5. 2016 – první jednání prezidenta
ČLK s ministrem Němečkem o plánu pro
zdravotnictví
n 10. 5. 2016 – na tiskové konferenci po
jednání oznamují prezident ČLK a předseda Národní rady osob se zdravotním
postižením (NRZP) Mgr. Krása založení
Výboru pro bezpečnost pacientů.
n 
1
7. 5. 2016 – jednání prezidenta ČLK
s prezidentkou České asociace sester
Mgr. Šochmanovou o možnostech spolupráce při obhajobě profesních zájmů
zdravotníků
n 
17. 5. 2016 – druhé jednání prezidenta
ČLK s ministrem zdravotnictví, na kterém ministr Němeček představil návrh
Akčního plánu pro zdravotnictví, ČLK
nepovažuje materiál za řešení krize,
ministr Němeček o textu již dále s ČLK
nejedná.
n 18. 5. 2016 – MZ představilo první verzi nepřijatelného komplexního pozměňovacího návrhu k novele zákona
č. 95/2004 Sb.
n 19. 5. 2016 – mimořádná porada předsedů OS ČLK
n 26. 5. 2016 – prezident ČLK na jednání
podvýboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny prezentoval projevy a důsledky personální krize českého zdravotnictví a přednesl hlavní body Krizového plánu navrhovaného ČLK.
n 27. 5. 2016 – prezident ČLK Kubek a viceprezident ČLK Mrozek jednali v Ústí

n

n

n

n

nad Labem s hejtmany v rámci zasedání
Asociace krajů ČR.
1. 6. 2016 – společná tisková konference
prezidenta ČLK a předsedy Svazu měst
a obcí ČR Františka Lukla, pro obyvatele
venkova se zhoršuje dostupnost zdravotní péče.
7. 6. 2016 – představení iniciativy ČLK
„Stop zbytečné administrativě!“
7. 6. 2016 – druhý otevřený dopis prezidenta ČLK předsedovi vlády: Ani po
čtvrt roce se ve zdravotnictví prakticky
nic nezměnilo.
16. 6. 2016 – porada předsedů OS ČLK
doporučuje svolání mimořádného sjezdu ČLK, představenstvo rozhodlo v korespondenčním hlasování svolat mimořádný sjezd na 22. 9. 2016 do Prahy (hlasování: pro 15, proti 3, zdržel se 1).
7. 7. 2016 – vláda projednala materiál
„Plánovaná opatření MZ 2016–2017 pro
zajištění stabilního a kvalitního zdravotnictví“, ale nepřijala k němu žádné
usnesení.
Prázdniny: v časopise TM zveřejněn informační plakát a text petice (opakování
9/2016).
15. 8. 2016 – předseda vlády odpově
děl prezidentovi ČLK dopisem, v němž
ubezpečuje, že zdravotnictví je pro jeho
vládu prioritou.
15. 9. 2016 – na tiskové konferenci prezentoval prezident ČLK výsledky výzkumu agentury STEM/MARK, většina
občanů podporuje zvyšování výdajů na
zdravotnictví.
22. 9. 2016 – mimořádný XXX. sjezd

ČLK, Petice občanů ČR za zachování bezpečné zdravotní péče, navzdory
opakované propagaci (třikrát v časopise
Tempus medicorum, opakované e-maily…) se do kontaktní vysvětlovací kampaně a do sběru podpisů zapojilo aktivně
jen naprosté minimum lékařů.

Co bude dál? Tak na tuto otázku budou hledat správnou odpověď delegáti
XXXI. sjezdu ČLK.
Na závěr bych chtěl poděkovat nejenom
všem zaměstnancům komory, ale především všem jejím voleným funkcionářům
za práci, kterou v dresu České lékařské komory vykonali ku prospěchu svých kolegů
a české medicíny.
MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

S úplným zněním zprávy o činnosti byli seznámeni delegáti XXXI. sjezdu ČLK a zpráva bude publikována na www.lkcr.cz.
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Co chceme

(Některé zásadní body z usnesení XXIX. sjezdu ČLK,který se konal v listopadu 2015 v Brně.)
n Lékaři odmítají nadále na úkor svých
příjmů dotovat zdravotnictví v ČR. ČLK
požaduje pravidelné zvyšování ceny práce
lékaře minimálně o 10 % každý rok. ČLK
upozorňuje, že i při splnění této podmínky
dojde k dorovnání ceny práce lékaře na reálnou úroveň nejdříve za 15 let. Pravidelná
valorizace ceny práce lékaře je základní
podmínkou pro zvyšování platů a mezd lékařů, bez kterého není možno zastavit odchody lékařů z ČR do zahraničí.
n ČLK upozorňuje, že podfinancované
české zdravotnictví již není schopno poskytovat občanům tak kvalitní, dostupnou
a bezpečnou zdravotní péči, na kterou jsou
zvyklí. ČLK proto požaduje další zvýšení
platby pojistného za tzv. státní pojištěnce
a schválení zákonné úpravy, která zajistí
pravidelnou valorizaci této platby v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy v ČR.
ČLK požaduje zvýšení minimálního pojistného pro OSVČ, zavedení tzv. zdravotní daně na tabákové výrobky a na alkohol.
ČLK požaduje zvýšení plateb na zdravotnictví ze státního rozpočtu a z regionálních rozpočtů.
n ČLK požaduje sjednocení způsobu odměňování lékařů pracujících v nemocnicích, a to buď závazností tarifních platových tabulek pro všechny poskytovatele
lůžkových zdravotních služeb, kteří mají
smlouvy s pojišťovnami, nebo vytvořením
speciální tarifní tabulky pro lékaře a zdravotníky. ČLK požaduje přijetí příslušné
novely zákoníku práce. ČLK bude dále prosazovat samostatný zákon o odměňování
lékařů, který zaručí důstojnou odměnu za
práci a její pravidelnou valorizaci podobně,
jako je tomu u soudců a státních zástupců.
Jen tak lze zabránit odchodu lékařů do zahraničí.
n ČLK požaduje dodržování zákoníku
práce a upozorňuje na skutečnost, že přepracovaní lékaři se častěji mohou dopouštět chyb, které ohrožují bezpečnost pacientů. Sjezd ČLK vyzývá vládu ČR, aby urgentně řešila problém personální devastace nemocnic. Ta pokročila tak daleko, že
řada oddělení již není schopna poskytovat
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řádnou péči z důvodu nedostatku lékařů
a sester.
n ČLK požaduje přeměnu seznamu zdravotních výkonů v reálný ceník zohledňující skutečné náklady poskytovatelů zdravotních služeb a umožňující jim tvorbu
přiměřeného zisku. Tento ceník musí být
závazný pro všechny zdravotní pojišťovny,
které musí všem poskytovatelům zdravotních služeb platit za identické výkony stejné
částky.
n ČLK prosazuje, aby v rámci tzv. úhradových vyhlášek bylo upuštěno od ryze matematických regulací objemu poskytnutých
zdravotních služeb, předepisování léčivých
přípravků a vyžádané péče. ČLK odmítá,
aby zdravotní pojišťovny nadále regulovaly
spotřebu zdravotní péče prostřednictvím
lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb. Zdravotní pojišťovny musí regulovat
spotřebu zdravotní péče na straně svých
klientů – pojištěnců. ČLK v zájmu bezpečnosti pacientů trvá na tom, že dodržování
postupu lege artis musí mít vždy ve smyslu
nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/13
přednost před regulačními limity.
n Autonomii lékaře při rozhodování v odborných medicínských otázkách považuje
ČLK za základní podmínku bezpečnosti
pacientů. ČLK bude i nadále usilovat o zachování této autonomie a bude bojovat proti všem pokusům tuto autonomii omezovat.
n ČLK podporuje právo pacientů na svobodnou volbu lékaře. Z toho důvodu požaduje, aby zdravotní pojišťovny alespoň
částečně proplácely zdravotní péči poskytnutou svým klientům na základě jejich
svobodné volby nesmluvním poskytovatelům a aby byly povinny hradit svým klientům těmito poskytovateli předepsané léky
a zdravotní pomůcky i těmito poskytovateli
indikovanou péči.
n ČLK prosazuje jako cílový stav tzv. bezesmluvní vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, kdy povinnost zdravotní pojišťovny plně uhradit
provedené služby vzniká automaticky tím,
že klient této pojišťovny si svobodně vybere

určitého poskytovatele zdravotních služeb.
Pokud budou i nadále existovat smlouvy
mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, pak ČLK požaduje pro soukromé lékaře smlouvy na dobu neurčitou.
Regulátorem trhu na úseku zdravotních
služeb musí být pacient a jeho svobodná
volba, nikoli úředník zdravotní pojišťovny.
n ČLK nesouhlasí s přesuny kompetencí
z lékařů na jiné zdravotníky, pokud tyto
změny nejsou motivovány prospěchem pacienta a odbornými důvody, ale snahou ušetřit peníze na pacientech.
n ČLK požaduje přijetí takové legislativní
úpravy, která navrátí lékařské komoře právo posuzovat personální vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. ČLK prosazuje
oprávnění zdravotnických profesních komor stanovit v rámci disciplinárního řízení
se svými členy také závazná nápravná opatření pro poskytovatele zdravotních služeb
a právo účastnit se kontrol prováděných
orgány státní správy u poskytovatelů zdravotních služeb.
n ČLK požaduje přijetí nového zákona
o znalcích, který stanoví v samostatné části
pravidla jmenování a odpovědnosti znalců
ve zdravotnictví. Znalce posuzující práci
lékařů by měla odborně garantovat profesní komora včetně možnosti iniciovat jejich
odpovědnost za chybné znalecké posudky
a odvolání z funkce znalce.
n Sjezd ČLK podporuje změny ve specializačním vzdělávání lékařů, které v novele
zákona č. 95/2004 Sb. prosazuje představenstvo ČLK. Jde zejména o snížení počtu
specializačních oborů a o jejich rozdělení
na obory základní a nástavbové, o zkrácení
doby specializační přípravy a o její realistickou náplň. Zlepšení dostupnosti vzdělávání
pro mladé lékaře přesunem co největší jeho
části do regionálních nemocnic a ambulancí. ČLK zároveň požaduje zvýšení finanční podpory státu, která musí směřovat za
vzdělávajícím se lékařem. ČLK kategoricky
trvá na zachování systému primářských
licencí vydávaných Českou lékařskou komorou.
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Ekonomika vydávání časopisu
Tempus medicorum

V

ydáváním časopisu zajišťuje
ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči
všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby
zajistilo vydávání časopisu Tempus medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou měsíčníku, tedy
11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo
jeho rozeslání v papírové podobě všem
členům ČLK, kteří tuto službu aktivně
neodmítnou.

Náklady (v Kč)

Milan Kubek

Výnosy (v Kč)

Výsledek (v Kč)

Leden 2016

516 570

137 746

–378 824

Únor 2016

514 108

230 831

–283 277

Březen 2016

521 600

182 508

–339 092

Duben 2016

472 626

191 789

–280 837

Květen 2016

581 685

201 612

–380 073

Červen 2016

567 706

150 686

–417 020

3 174 295

1 095 172

–2 079 123

Leden 2015

458 346

144 862

–313 484

Únor 2015

539 770

388 367

–151 403

Březen 2015

461 976

164 024

–297 952

Duben 2015

461 976

131 199

–330 777

I.–VI. 2016 celkem

Květen 2015

513 086

393 213

–119 873

Červen 2015

458 346

262 734

–195 612

2 893 500,-

1 484 399

– 1 409 101

I.–VI. 2015 celkem
Leden 2014

458 346

48 421

–409 925

Únor 2014

497 840

197 502

–300 338

Březen 2014

458 346

134 418

–323 928

Duben 2014

512 239

488 950

– 23 289

Květen 2014

458 346

194 236

–264 110

Červen 2014

508 004

384 505

–125 499

I.–VI. 2014 celkem

2 893 121

1 448 032

–1 447 089

Leden 2013

460 887

187 132

–273 755

Únor 2013

601 988

158 129

–443 859

Březen 2013

460 161

174 983

–285 178

Duben 2013

500 276

90 462

–409 814

Květen 2013

504 511

137 327

–367 184

560 591

163 889

–396 702

3 088 414

911 922

–2 176 492

Červen 2013
I.–VI. 2013 celkem
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Vydávání časopisu musela ČLK v prvním
pololetí 2016 finančně podpořit částkou 2 079
123 Kč, což je o 670 022 Kč více než v prvním
pololetí roku 2015. Ekonomická bilance vydávání časopisu Tempus medicorum se tak
navrátila na úroveň roku 2013. Oproti 1. pololetí 2015 se zvýšily náklady o 280 795 Kč, a to
jednak kvůli zdražení papíru a poštovného,
jednak kvůli většímu rozsahu časopisu. Ještě závažnější dopad však měl pokles příjmů
z inzerce o 389 227 Kč.
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Zpráva o celoživotním vzdělávání
lékařů v roce 2016

C

eloživotnímu vzdělávání lékařů
Česká lékařská komora věnuje
mimořádnou pozornost a péči.
Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který
transparentním a uživatelsky jednoduchým způsobem systematizuje tuto oblast
vzdělávání. Lékařům se tak každoročně
nabízí několik tisíc akcí, jejichž odborná
úroveň a komerční nezávislost je u každé jednotlivé akce pečlivě monitorována.
Vzdělávat se mohou lékaři nejrůznějšími
způsoby, od klasických konferencí, přes
teoretické a praktické vzdělávací kurzy až
po elektronické formy vzdělávání, kterých
stále přibývá. Česká lékařská komora se
snaží, aby systém celoživotního vzdělávání
lékařů byl úzce svázán s výkonem lékařské
profese. Dostupné jsou proto kurzy špičkových odborníků prakticky ze všech oblastí
medicíny, ale též kurzy, které se vztahují
k řadě souvisejících oblastí – etiky, práva,
komunikace, ale též například ekonomiky.
Systém CŽV lékařů v České republice patří mezi nejpropracovanější a nejstabilnější
v Evropě. Na mezinárodních setkáních je šíře,
propracovanost, a hlavně funkčnost českého
systému velice pozitivně hodnocena.
Důležitou informací pro členy ČLK je též
skutečnost, že celý systém je plně finančně
soběstačný a není financován ze členských
poplatků. Hlavním finančním příjmem jsou
poplatky za registraci vzdělávacích akcí ze
strany třetích subjektů a prezentací komerčních firem na těchto akcích. Takto získané
příjmy jsou opět využity pro další vzdělávání
lékařů. Důležitou informací je též skuteč-

*údaj je uveden k září 2016
TEMPUS MEDICORUM

/ LISTOPAD 2016

nost, že poplatky za účast na kurzech organizovaných přímo ČLK jsou čistě na úrovni
nákladů těchto vzdělávacích akcí, již řadu
let se neměnily a zdaleka nedosahují úrovně
kurzů celoživotního vzdělávání pořádaných
jinými vzdělávacími institucemi, kde běžná
cena je v současné době minimálně 1000 Kč.
V tomto srovnání ČLK nabízí lékařům možnost vzdělávat se pouze za „režijní ceny“
nebo úplně zadarmo – např. e-learning ČLK.
I v roce 2016 se oblast celoživotního vzdělávání rozvíjela poměrně výrazně. V následujícím textu přinášíme stručné ohlédnutí za
hlavními milníky tohoto roku.

Systemizace celoživotního
vzdělávání

V posledních letech jsme pracovali na
tom, aby oblast celoživotního vzdělávání
nebyla pouze souborem vzdělávacích kurzů, ale též aby celoživotní vzdělávání bylo
uceleným systémem, jehož cílem je odborný růst lékaře. Pro každý obor, specializace
nebo i dílčí oblasti (např. právo, lékařská
etika apod.) jsme získali odborného garanta
– předního odborníka v daném oboru, který
je odpovědný za tvorbu klasických i e-learningových kurzů. Nová koncepce vzdělávání
je realizována od tohoto roku.

E-learning ČLK

V roce 2009 Česká lékařská komora spustila vlastní e-learningový portál. Cílem bylo
poskytnout lékařům nezávislý zdroj elektronického vzdělávání, který bude komerčně
zcela nezávislý a odborně garantovaný na té
nejvyšší úrovni. ČLK tak byla mezi prvními
lékařskými komorami ve světě, které tuto

formu vzdělávání lékařům nabídly přímo.
V současné době se vlastní e-learningový
systém považuje mezi lékařskými komorami
za standard. V loňském roce systém prošel
zcela zásadním upgradem – a to jak grafickým,
tak systémovým. Cílem bylo nabídnout lékařům ještě pružnější a modernější systém vzdělávání, které by výhledově bylo možné propojit
např. s e-learningovými systémy lékařských
fakult nebo jiných organizací, a tak nabídku
elektronického vzdělávání ještě rozšířit.
O e-learningové vzdělávání je velký zájem, od roku 2009 se k využívání e-learningového systému přihlásilo přes 3200 lékařů,
systém v současné době nabízí 139 kurzů.
Počet se každým rokem bude rozrůstat o několik desítek nových kurzů. E-learning ČLK
má pro lékaře několik velkých výhod:
1. umožňuje kvalitní vzdělávání přímo
z ordinace nebo z domova,
2. je zdarma (pro členy plně hrazené ČLK),
3. obsah je garantován předními odborníky v příslušných oborech,
4. systém je zcela komerčně nezávislý.
E-learningový systém ČLK tak představuje velmi důležitý prvek v celoživotním
vzdělávání lékařů.

Mimořádné akce a konference

Mimořádné konference jsme již zmínili.
Úspěšná tradice je spojená s aktuálními tématy, předními odborníky a osobnostmi jak
z České republiky, tak zahraničí. Pro letošní
podzim se připravuje v rámci tradice konferencí Etika a komunikace v medicíně konference
s podtitulem Kontroverze současné medicíny.
Mezi mimořádné akce patří též každoroční
seminář Perspektivy celoživotního vzdělávání

*údaj je uveden k září 2016
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lékařů, při jehož příležitosti se uděluje ocenění prezidenta ČLK Za mimořádný přínos
v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů.
V letošním roce bude toto ocenění uděleno
prof. PhDr. et RNDr. Heleně Haškovcové, CSc.
Kromě klasických vzdělávacích akcí ČLK
též začala realizovat dlouhodobé kurzy. Jedná
se především o mimořádně úspěšnou Univerzitu medicínského práva, jazykové kurzy
pro lékaře atd.

Postgraduální akademie

ČLK od loňského roku připravila pro lékaře zbrusu nový formát vzdělávání – Postgraduální akademii. Jedná se o projekt,
který je realizován ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta. Jde o sérii odborných vzdělávacích konferencí zaměřených
na speciální otázky v různých oborech, na
kterých vystupují přední odborníci k dané
problematice.
V tomto roce se uskutečnilo již 13 akcí
v rámci Postgraduální akademie, např. Fetální
medicína, Vakcinace, Novinky v hematologii
a další.

Časopis Postgraduální medicína

stvím Mladá fronta byla vytvořena dohoda o společném vydávání časopisu Postgraduální medicína, který se stal oficiálním titulem celoživotního vzdělávání
lékařů. ČLK se podílí na přípravě odborného obsahu a zajišťuje propojenost s celým
systémem ČZV lékařů, který ČLK organizuje.

Diplom celoživotního
vzdělávání lékařů

Diplom celoživotního vzdělávání lékařů se v současné době stává důležitým
dokumentem, který začínají vyžadovat zaměstnavatelé, ale též některé pojišťovny.
Důležitou skutečností je též „bonifikace“ držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK
ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, která byla zavedena v roce 2014. Jedná
se o vyjádření respektu k systému CŽV ČLK,
ale též podpory lékařů, kteří se průběžně
vzdělávají.

Vzdělávací akce

Edice celoživotního vzdělávání ČLK

Edice celoživotního vzdělávání ČLK
v současné době obsahuje řadu zajímavých
titulů, obvykle širších autorských. V letošním roce se podařilo připravit publikaci
k výše uvedené konferenci Kontroverze současné medicíny. Jedná se o monografii, která
je zaměřena na problematiku kontroverzí
v současné medicíně z pohledů odborníků
různých odborností.

V kontextu rozšiřování vzdělávací nabídky kvalitního odborného vzdělávání
lékařů a spolupráce ČLK s nakladatel-

Nabídka vzdělávacích akcí nabízených
přímo ČLK se od 20 kurzů nabízených
v roce 2006 zvýšila na zhruba 120 v současné době.
Zvyšující se počet akcí se odráží i v příjmech ČLK za tuto oblast. Graf na straně 13
ilustruje nárůst příjmů za oblast vzdělávání
od roku 2006.
Zajímavým ukazatelem je i objem práce,
která narůstá s rozrůstající se agendou v oblasti vzdělávání. Následující graf na straně
13 ilustruje vývoj pracovních úkonů při zařazování zpoplatněných vzdělávacích akcí
1 pracovníkem oddělení vzdělávání ČLK.

Tabulka 1: Porovnání příjmů za registraci a prezentaci za rok 2014, 2015 a 2016
2014
Akce pořádané a garantované centrální ČLK

Registrace

Prezentace firem

Celkem

1 608 892 Kč

2 596 526 Kč

4 205 418 Kč

1 319 750 Kč

-

1 319 750 Kč

(odvod 50 %) 284 650 Kč

(odvod 10 %) 48 550 Kč

333 200 Kč

3 213 292 Kč

2 645 076 Kč

5 858 368 Kč

Akce pořádané a garantované centrální ČLK

1 955 458 Kč

2 326 326 Kč

4 281784 Kč

Platba Asociace

1 287 250 Kč

–

1 287 250 Kč

(odvod 50 %) 362 900 Kč

(odvod 10 %) 53 580 Kč

416 480 Kč

3 605 608 Kč

2 379 906 Kč

5 985 514 Kč

2 225 343 Kč

1 492 978 Kč

3 718 321 Kč

841 550 Kč

–

841 550 Kč

(odvod 50 %) 281 000 Kč

(odvod 10 %) 36 250 Kč

317 250 Kč

3 347 893 Kč

1 529 228 Kč

4 877 121 Kč

Platba Asociace
Akce pořádané a garantované OS ČLK
Celkem za rok 2014
2015

Akce pořádané a garantované OS ČLK
Celkem za rok 2015
2016
Akce pořádané a garantované centrální ČLK
Platba Asociace
Akce pořádané a garantované OS ČLK
Celkem za rok 2016 k 30. 9. 2016
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Tabulka 2: Porovnání celkových příjmů ČLK k 30. 9. 2016
Rok

Vložné

Testy

Registrace

Prezentace

Celkem

2007

657 215 Kč

184 452 Kč

641 000 Kč

326 321 Kč

1 808 988 Kč

2008

627 966 Kč

63 820 Kč

543 600 Kč

766 300 Kč

2 001 686 Kč

2009

838 482 Kč

40 830 Kč

849 768 Kč

898 210 Kč

2 627 290 Kč

2010

605 235 Kč

42 930 Kč

930 675 Kč

1 208 753 Kč

2 787 593 Kč

2011

584 833 Kč

96 800 Kč

1 606 100 Kč

1 406 260 Kč

3 693 993 Kč

2012

1 487 818 Kč

48 150 Kč

2 644 345 Kč

1 789 030 Kč

5 969 343 Kč

2013

1 782 937 Kč

4 000 Kč

2 979 647 Kč

2 147 774 Kč

6 914 358 Kč

2014

1 857 107 Kč

–

3 213 292 Kč

2 645 076 Kč

7 721 475 Kč

2015

2 476 555 Kč

–

3 605 608 Kč

2 379 906 Kč

8 462 069 Kč

2016

1 642 505 Kč

–

3 347 893 Kč

1 529 228 Kč

6 519 626 Kč

(zdroj: p. Lakvová – ČLK Olomouc)
Nárůst úkonů je spojen nejen s nárůstem
počtu vzdělávacích akcí, ale též zlepšujícími
se mechanismy odborné kontroly akcí atp.

Spolupráce se zahraničím

Velmi podstatnou součástí činnosti
ČLK v oblasti organizace CŽV je spolupráce se zahraničím. Jednak ve smyslu
sledování aktuálních trendů a jejich implementace, v oblasti hájení národních

zájmů, zvláště na evropské úrovni, jednak též v udržení kompatibility systému
s požadovaným evropským standardem.
V oblasti udržení kompatibility a hájení
národních zájmů působí ČLK v některých
významných mezinárodních organizacích
aktivně – The Standing Committee of European Doctors (viceprezident MUDr. Milan
Kubek, předsedkyně komise pro vzdělávání a kvalitu MUDr. Helena Stehlíková),

v dalších – např. European Union of Medical Specialits a The European Accreditation Council for CME se snaží působit
aktivně na pracovních zasedáních a konferencích.

Statistické přehledy

Tabulky představují příjmy ČLK za
registraci vzdělávacích akcí a prezentaci
komerčních subjektů na nich.

Tabulka 4: Počet vzdělávacích akcí
realizovaných centrem k 30. 9. 2016

Tabulka 3: Počet všech akcí zařazených do systému
celoživotního vzdělávání k 30. 9. 2016
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 685

3 593

3 046

3 304

3 142

3 516

3 771

2850

109

116

120

128

138

137

141

122

Tabulka 6: Počet akcí pořádaných
a garantovaných OS ČLK k 30. 9. 2016

Tabulka 5: Počet vydaných diplomů
CŽV k 30. 9. 2016
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2400

2032

1898

10 050

1608

2882

1905

1589

761

711

681

729

900

1049

1055

805

Tabulka 7: Odpouštění poplatků jednotlivými OS ČLK v Kč k 30. 9. 2016

OS ČLK

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

147 400

144 200

222 600

166 500

231 200

347 400

324 416

297 000

Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, Kim Hothanhová, Naďa Reitschlägerová, Lea Bodišová
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Zpráva o činnosti právní
kanceláře ČLK za rok 2016

V roce 2016 se na činnosti právní kanceláře po dobu celého roku podílelo celkem
7 právníků: JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, Mgr. Bc. Miloš Máca, MUDr. Mgr.
Dagmar Záleská, Mgr. Daniel Valášek, MUDr. Mgr. Dita Mlynářová a Mgr. Theodora
Čáslavská. K jednotlivým činnostem vykonaným právní kanceláří ČLK za rok 2016
s ohledem na objem této činnosti uvádíme následující:

V roce 2016 bylo k 1. říjnu na právní kancelář ČLK předáno k vyřízení celkem 2257
písemných podnětů (pro srovnání: rok 2015
– 2162, 2014 – 2084, 2013 – 1939, 2012 – 2736,
2011 – 1381, 2010 – 1541, 2009 – 1163, 2008 –
1138, 2007 – 1096, 2006 – 1596, 2005 – 1592,
2004 – 1351, 2003 – 1062, 2002 – 1083 písemných podnětů). Lze tedy sledovat, že počet písemných podnětů má rok od roku vzrůstající
tendenci. Přibližně 3/5 písemných podnětů
tvořily dotazy lékařů – členů ČLK týkající se
konkrétní právní problematiky s tím, že naprosto nejčastěji se dotazy týkaly právní úpravy podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách (práva a povinnosti ve vztahu lékař
a pacient, povinná mlčenlivost, zdravotnická
dokumentace, informovaný souhlas, péče
o nezletilé apod.), dále pak smluvních vztahů
se zdravotními pojišťovnami, pracovněprávní
problematiky, trestněprávní problematiky,
problematiky praktik inzertních firem, posuzování smluv či kvalifikačních dohod apod.
Velká část dotazů směřovala k praktikám
podezřelých inzertních firem, jejichž oběťmi
se stává čím dál více lékařů. Množství dotazů
mířilo také na novou právní úpravu zavede-

16

nou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský záko- z médií, dotazy týkající se podivných prakník („NOZ“), účinným od 1. 1. 2014 – zejména tik inzertních firem, problematika převodu
pokud jde o důsledky zrušení vyhlášky o hod- lékařské praxe z fyzické osoby na právnickou
nocení bolestného a ztížení společenského a s tím spojená tematika výběrových řízení,
uplatnění, právní úpravu společností s ruče- rostoucí počet trestních oznámení či žalob
ním omezeným, nové principy náhrady škody na lékaře, problematika kvalifikačních dona zdraví, s tím související otázky profesního hod, řešení sporů mezi zaměstnavatelem
pojištění atd. V ostatních případech se jednalo a zaměstnancem, poskytování informací
o podněty ze strany orgánů ČLK – předsta- státním orgánům a s tím spojené nahlížení
venstva, prezidenta, revizní komise, čestné do zdravotnické dokumentace atd.).
rady, orgánů OSL ČLK, dále o korespondenci
Služby tísňové linky první právní pomoci
ze strany Policie ČR, Inzerce
soudů, Ministerstva
zdravotnictví ČR
Ředitel Zdravotnické záchranné služby
a dalších institucí. Na
Jihomoravského kraje, p. o.
každý písemný podvyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic
nět je vypracována
příslušným právní■ vedoucí lékař územního oddělení Brno ■
kem ČLK písemná
■
vedoucí lékař územního oddělení Znojmo ■
odpověď.
■
vedoucí lékař letecké záchranné služby ■
Možnosti telefonické právní konPožadujeme:
zultace s právníkem
■ VŠ vzdělání – lékařská fakulta,
■ specializovaná způsobilost v oborech UM, AR, INT, CH, PED, VL,
ČLK využívá denně
■ min. 5 let praxe ve zdravotnictví, z toho min. 3 roky ve zdravotnické záchranné službě jako
20 až 30 lékařů – člečlen výjezdové skupiny a 1 rok ve vedoucí funkci,
nů ČLK s tím, že in■ licence ČLK z oboru UM,
tenzita telefonických
■ organizační, řídící a komunikační schopnosti,
■ odolnost proti stresu, časová flexibilita, ochota se neustále vzdělávat,
konzultací kolísá
■ bezúhonnost,
v závislosti na exis■ uživatelská znalost práce na PC (MS Windows, MS Office), uživatelská znalost softwaru S.O.S.
tenci aktuálního provýhodou.
blému, který je třeba
Nabízíme:
ze strany lékařů řešit
■ Plat dle vl. nař. 564/2006 Sb. a další příplatky,
(právní úprava podle
■ pracovní poměr na dobu neurčitou,
zákona č. 372/2011
■ nástup možný po dohodě.
Sb. a 89/2012 Sb.,
Přihláška musí obsahovat osobní údaje včetně kontaktního spojení, strukturovaný životopis
ukončení smluv se
a stručnou koncepci práce na územním oddělení (rozsah max. 4 normované stránky A4).
zdravotními pojišPřihlášku doručte do 30. 11. 2016 na adresu Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského
kraje, p. o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, na obálku napište „VŘ – Vedoucí lékař LZS; VŘ –
ťovnami, potvrzení,
Vedoucí lékař ÚO Brno; Znojmo“.
vyvrácení, upřesnění či posouzení
informací získaných

Kontakt: Vlasta Kopecká, personální referentka, tel.: 545 113 141
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využije týdně zhruba 15 lékařů. Rychlou právní pomoc právní kanceláře ČLK lze požadovat
v těchto konkrétních případech: 1) proti lékaři
bylo zahájeno trestní stíhání nebo na něj bylo
podáno trestní oznámení, 2) proti lékaři byla
podána žaloba u soudu v souvislosti s výkonem lékařského povolání (např. o náhradu
škody), 3) lékař obdržel výpověď z pracovního
poměru, 4) zdravotní pojišťovna dala lékaři
výpověď smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, 5) příslušný správní orgán vydal
rozhodnutí o zrušení registrace nestátního
zdravotnického zařízení, 6) fyzické násilí nebo
vyhrožování násilím lékaři nebo jeho rodině.
Pokud není možné řešit právní problém
lékaře telefonicky, popřípadě písemně, nebo si
to lékař – člen ČLK výslovně přeje, je sjednána
osobní konzultace s konkrétním právníkem
ČLK. Měsíčně je poskytnuto interními právníky ČLK zhruba 10 osobních konzultací. Využívána je možnost osobní konzultace rovněž
v kanceláři ČLK v Olomouci, kterou mohou po
předchozí domluvě s Mgr. Valáškem využívat
členové ČLK pracující především na Moravě
v případě, že je tato osobní konzultace žádoucí.
Tyto konzultace ušetří čas a výdaje lékařům
tím, že nemusí cestovat do vzdálenější kanceláře ČLK v Praze.
Právníci ČLK se pravidelně jednou měsíčně účastní zasedání Čestné rady ČLK s tím, že
právní kancelář ČLK pravidelně připravuje
z právního hlediska podklady ke všem jednáním Čestné rady ČLK a následně vypracovává
rozhodnutí.
Právníci ČLK se pravidelně účastní zasedání představenstva ČLK a porady předsedů
OSL ČLK.
Na základě rozhodnutí prezidenta ČLK se
právníci ČLK osobně účastní dalších jednání,
zejména dohodovacích řízení o hodnotě bodu
a výši úhrad zdravotní péče, s obchodními
partnery ČLK, připravují a kontrolují návrhy
smluv, které ČLK uzavírá.
Právníci ČLK pravidelně jednou měsíčně
přispívají do časopisu Tempus medicorum
články týkajícími se aktuální právní problematiky. Vedle toho v časopise informují členy ČLK
o všech důležitých legislativních změnách,
které se vztahují k výkonu povolání lékaře.
Rovněž připravují podklady k dalším článkům
v tomto časopise pro ostatní přispěvatele.
Právní kancelář ČLK reviduje smlouvy,
které ČLK uzavírá s dalšími subjekty, a v případě potřeby se účastní jednání o obsahu těchto
smluv.
Na pokyn prezidenta ČLK právní kancelář
zajišťuje bezplatné právní zastoupení a poskytuje bezplatné právní služby členům ČLK
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v tzv. „precedentních věcech“, jejichž výsledek
může mít význam i pro ostatní lékaře. V letošním roce žádný nový precedentní případ
nevznikl, prezident ČLK však vyhověl několika
žádostem o zastoupení při smírčím jednání se
zdravotní pojišťovnou.
Ve všech ostatních soudních řízeních týkajících se výkonu lékařského povolání, zejména
v případech trestního stíhání lékařů, kterých
rapidně přibývá, ale i v případech žalob o náhradu škody a ochranu osobnosti, poskytuje právní kancelář ČLK příslušnému lékaři,
popřípadě též jeho advokátovi, permanentní
konzultativní právní podporu a všechny případy, kdy člen ČLK o tuto podporu požádal,
sleduje od počátku až do konce.
Právní kancelář ČLK dále zajišťuje vymáhání neuhrazených členských příspěvků soudní cestou. V roce 2016 šlo celkem o 14 kauz.
Soudy nadále rozhodují ve prospěch ČLK.
Právní kancelář ČLK dále pokračuje prostřednictvím soudního exekutora s vymáháním neuhrazených pokut udělených čestnými
radami okresních sdružení, případně čestnou
radou komory. Případy bývají rovněž rozhodovány ve prospěch ČLK a v řadě z nich již
skutečně došlo k uhrazení dlužných pokut
ze strany obviněných lékařů.
V roce 2016 právní kancelář ČLK připravila připomínky a pozměňovací návrhy k dalším
právním předpisům a novelám předloženým
zákonodárnými orgány ČR, kdy v tomto roce
šlo především o úhradovou vyhlášku, Seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,
novelu zákona o zdravotních službách, novelu
zákona o veřejném zdravotním pojištění, novelu zákona o specializačním vzdělávání a způsobilosti k výkonu povolání lékařů. V neposlední
řadě ČLK rovněž intenzivně připomínkovala
a velmi kriticky hodnotila návrh nového zákona o soudních znalcích a prováděcí vyhlášku,
která nově rozdělila obory znaleckého posuzování postupu lékařů. Právní kancelář ČLK
v součinnosti s prezidentem komory nadále
pokračuje v jednáních s ministrem spravedlnosti ve věci nového zákona o soudních
znalcích se speciální částí pro znalce v oboru
zdravotnictví a prováděcí vyhlášky.
Právní kancelář ČLK se pravidelně podílí
na aktualizaci stavovských předpisů a závazných stanovisek ČLK a na základě podnětů
členů ČLK připravuje potřebné novelizace.
V červnu roku 2016 v Praze a v říjnu roku
2016 v Olomouci proběhly za velkého zájmu
členů ČLK dva právní semináře pro členy
ČLK, které byly zaměřeny na právní aktuality
pro lékaře. Právní kancelář ČLK se v červnu
2016 rovněž aktivně účastnila pracovního

setkání a školení administrativních pracovnic ČLK.
V říjnu 2016 zahájila právní kancelář ČLK
již 5. ročník Univerzity medicínského práva, což
je projekt zaměřený na praktické právní školení
lékařů v této oblasti. I pro letošní ročník byla
kapacita zcela naplněna, přihlášení posluchači
budou absolvovat celkem 10 lekcí. S ohledem
na pokračující velký zájem lékařů o zařazení do
Univerzity medicínského práva bylo nutno pořádat 5. ročník opět v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce, a nikoli v sídle komory, aby
bylo možno zařadit dvakrát více posluchačů než
v minulých ročnících. Přesto počet přihlášených
převýšil kapacitní možnosti. Ze závěrečného
anonymního testu spokojenosti posluchačů
s úrovní 4. ročníku vyplynulo kladné hodnocení.
Právní kancelář ČLK stále aktualizuje
knihovnu zdravotnické legislativy, která je všem
lékařům dostupná na webových stránkách ČLK.
Právní kancelář ČLK rovněž poskytla
analýzu úhradových dodatků ke smlouvám
o poskytování a úhradě zdravotních služeb
pro soukromé ambulantní poskytovatele
zdravotních služeb.
JUDr. Jan Mach,
ředitel právní kanceláře ČLK
Inzerce

Lázně Bělohrad a.s.
přijme
LÉKAŘE/LÉKAŘKU
pro Spa resort Tree of Life ****
pro Lázeňskou rehabilitační kliniku
Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
• nadstandardní mzdové ohodnocení
• zajímavou práci na plný či částečný úvazek
• zaměstnanecké beneﬁty, ubytování
• možnost dalšího odborného vzdělávání
• nástup dle dohody
Požadujeme pro Spa resort Tree of Life****:
• ukončený kmen, odbornost RFM výhodou
• znalost anglického jazyka
• trpělivost a ﬂexibilitu
Požadujeme pro Lázeňskou rehabilitační
kliniku:
• odbornou způsobilost k výkonu povolání
zdravotnického pracovníka dle zákona
č.95/2004
• atestace z oboru RFM výhodou
• znalost německého nebo anglického jazyka
Kontakt: prace@belohrad.cz nebo tel.: 493 767 340
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KONTROVERZE SOUČASNÉ MEDICÍNY
6. konference České lékařské komory „Etika a komunikace v medicíně“
8. 12. 2016, 10–17 hodin
Kongresové centrum Hotelu Grandior, Na Poříčí 42, Praha 1
●

Konference je zaměřena na problematiku kontroverzí v současné medicíně z pohledu předních odborníků různých odborností.
K tématu konference bude opět vydána monografie, kterou účastníci obdrží zdarma. Konference je první svého druhu,
která se zabývá i velmi kontroverzními tématy současné medicíny.

Odbornou záštitu převzali:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory

Vybraná témata konference (abecedně podle přednášejících):
Mgr. MUDr. Dita Mlynářová:
Domácí porody – právní aspekty
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.:
Kontroverze v chirurgii
MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.:
Psychedelika / halucinogeny – mají své místo
v moderní medicíně?
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.:
Co může čínská medicína nabídnout medicíně
založené na důkazech
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA:
Čínské léčitelství, politika a vědecká medicína
Mgr. MUDr. Dagmar Záleská:
Právní úprava povinného očkování
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.:
Kontroverze v současné sexuologii
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.:
Medicína plná rozporů

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.:
Kontroverzní témata současné medicíny z pohledu primární péče
Mgr. Zuzana Candigliota:
Domácí porody jako kontroverzní téma současné medicíny
Prim. MUDr. Martin Čihař, prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.:
Plánovaný porod doma
MUDr. Ludmila Eleková:
Etická dilemata v očkování
Prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.:
Kontroverze – trvalá součást našich životů
MUDr. Radkin Honzák, CSc.:
Placebo jako opomíjená součást léčby
Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.:
Povinné očkování
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.:
Je eutanázie přínosem v péči o nemocné?
JUDr. Jan Mach:
Kontroverze v medicíně pohledem právníka
●

Program bude průběžně aktualizován na stránkách www.lkcr.cz
MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK
Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

MUDr. Helena Stehlíková
předsedkyně Etické komise ČLK

a organizátoři konference
Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

NA KONFERENCI JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!

Přihlášky na www.lkcr.cz (sekce KURZY ČLK - číslo kurzu: 113/16)
Účastnický poplatek: 1000 Kč (v ceně je zahrnuta i publikace, kterou obdrží účastníci na místě)
Číslo účtu: 19-1083620217/0100, VS 11316
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Za účast na symposiu je přiděleno 6 kreditů dle SP č. 16 ČLK, akce je akreditována pod číslem 44119.
Konference je dále akreditováno Českou asociací sester, Asociací klinických psychologů a Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR.
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ČINNOST ČLK

Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK
V období od listopadu 2015 do října 2016 jednala Čestná rada ČLK na jedenácti řádných,
dvoudenních zasedáních. Zasedání se konala pravidelně každý měsíc (kromě srpna). Šestkrát
byla zasedání v kanceláři ČLK v Praze, čtyřikrát v Olomouci. V dubnu 2016 (8. 4. 2016)
se konalo zasedání Čestné rady ČLK ve Straškově-Vodochodech a bylo spojeno s pravidelným,
již šestým, Mezikrajským seminářem pro členy revizních komisí a čestných rad dvanácti
OS ČLK Středočeského a Severočeského kraje a kraje hl. m. Prahy.

Kromě svých pravidelných zasedání se
členové Čestné rady ČLK zúčastnili XXIX.
řádného (21.–22. 11. 2015) a XXX. mimořádného (22. 9. 2016) sjezdu ČLK v Praze, pasování Rytíře českého lékařského stavu, které
proběhlo 14. 4. 2016 v rámci oslav 25. výročí
založení ČLK, a pravidelného pracovního
dne Setkání administrativních pracovníků
ČLK 30.–31. 5. 2016 v Brně. Byl připraven
jeden příspěvek do Tempus medicorum a dva
příspěvky pro publikaci 25 let ČLK.
Na svých jedenácti zasedáních řešila
Čestná rada ČLK celkem 367 kauz (věcí, případů). 352 kauz bylo projednáno v režimu
pléna, 15 kauz bylo řešeno jako disciplinární řízení před Čestnou radou ČLK, dřívější
senátní řízení. Nově přijatých kauz bylo 318
(297 námitek, 8 odvolání a 12 kauz předaných
z OS ČLK). Opakovaně řešených kauz bylo
34. Jako disciplinární orgán druhého stupně
řešila Čestná rada ČLK 358 kauz, a to na
základě námitky stěžovatele, odvolání obviněného lékaře nebo z moci úřední (ex offo).
Při projednávání 352 námitek bylo ve 189
(66 %) kauzách rozhodnutí disciplinárních
orgánů OS ČLK potvrzeno a pouze v 98 (34 %)
případech bylo rozhodnutí disciplinárních
orgánů OS ČLK zrušeno a věc vrácena k no-
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vému projednání. Ve třech kauzách bylo
řízení delegováno na jiné OS ČLK. V devíti
kauzách bylo řízení o stížnosti zastaveno,
neboť námitka byla podána opožděně, vzata
zpět nebo podána neoprávněnou osobou.
V sedmi případech byl vyžádán posudek oborové komise Vědecké rady ČLK nebo jeho
doplnění. V osmi kauzách byl vyslechnut
člen oborové komise Vědecké rady ČLK v přítomnosti disciplinárně obviněných lékařů,
ve 26 případech byla vyžádána zdravotnická
dokumentace, ve třech případech bylo zahájeno disciplinární řízení před Čestnou radou
ČLK a jedenkrát bylo projednání námitky
odročeno.
V rámci odvolacího řízení Čestná rada
ČLK čtyři rozhodnutí okresních disciplinárních orgánů potvrdila, dvakrát bylo řízení
odročeno.
Prvoinstančně řešila Čestná rada ČLK
devět kauz. Ve třech případech shledala
Čestná rada ČLK disciplinárně obviněného
lékaře vinným a byla udělena pokuta (2krát
15 000 Kč, 1krát 20 000 Kč). Ve dvou případech byla shledána vina, ale bylo upuštěno
od disciplinárního opatření, neboť samotné
disciplinární řízení splnilo svůj účel, třikrát
bylo disciplinární řízení odročeno a jedenkrát bylo řízení zastaveno, protože lékař byl
přiměřeně potrestán jiným orgánem.
Byla projednána jedna žádost o zahlazení
disciplinárního opatření, která byla kladně
posouzena.
Při hodnocení sledovaného období je
patrný významný meziroční nárůst počtu
nových kauz, a to téměř o čtvrtinu (24 %),
z 257 na 318. Počet námitek se zvýšil z 240
na 297, což představuje také čtvrtinu. Počet
odvolání a počet disciplinárních řízení před
Čestnou radou ČLK se zdvojnásobil.
Počet zrušovacích rozhodnutí, který
můžeme považovat za indikátor kvality
disciplinární činnosti na okresní úrovni,
ve srovnání s minulým obdobím opět poklesl,
a lze tak konstatovat, že činnost okresních

disciplinárních orgánů je trvale velmi dobrá.
Díky vstřícné spolupráci ředitele olomoucké části kanceláře ČLK a představenstva OS ČLK Olomouc, které ochotně
poskytlo své prostory Čestné radě ČLK, lze
pokračovat v dlouholetém, osvědčeném harmonogramu zasedání Čestné rady ČLK, kdy
se pravidelně střídají Praha a Olomouc tak,
že každé třetí řádné zasedání je v Olomouci.
Součinnost Čestné rady ČLK a disciplinárních orgánů okresních sdružení je
na dobré úrovni. Pravidelné, každoroční,
společné mezikrajské semináře s okresními
disciplinárními orgány, které již běží šestým
rokem, usnadňují vzájemnou komunikaci
a zlepšují úroveň disciplinární činnosti a vydávaných rozhodnutí.
Čestná rada ČLK děkuje všem spolupracovníkům z okresních i centrálních
orgánů ČLK za dobrou a korektní spolupráci.
Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.,
předseda Čestné rady ČLK

Složení Čestné rady ČLK
předseda prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
místopředseda prim. MUDr. František
Liška
členové rady MUDr. Michal Bambas, prim.
MUDr. Jiří Dostál, prim. MUDr. Ladislav
Douda, MUDr. Václav Mazáč, MUDr. Jiří
Spáčil, CSc., MUDr. Bohumil Tureček,
MUDr. Lenka Ťoukálková
ředitel kanceláře MUDr. Tomáš Merhaut
odborný a vědecký pracovník JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.
sekretářky Pavla Zimová, Ivana Vaněčková, Pavla Bublová
Kancelář Čestné rady ČLK sídlí v Praze 5,
Lékařská 291/2, PSČ 150 06, e-mail: cestnarada@clkcr.cz.
Čestná rada a revizní komise mají společnou kancelář a sekretářky.
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Zpráva Revizní komise ČLK
Nouzovým řešením je vyžádání souhlasu poškozeného nebo jím poskytnutá
dokumentace.
Revizní komise ČLK doporučuje všem
lékařům zkontrolovat a případně aktualizovat údaje o nich vedené v registru ČLK
a současně apeluje na předsedy OS ČLK,
aby dohlíželi na práci svých sekretářek především při vedení registru lékařů.

Kontrolní činnost

Za rok 2015 bylo registrováno 1163
(resp. 1651) stížností, z toho bylo 1137 postoupeno k řešení okresním disciplinárním orgánům. Pověření členové RK ČLK
odmítli 352 stížností (asi 21 %).
K 31. 10. 2016 bylo zaregistrováno 904
(resp. 1137) stížností, odmítnuto 254.
Pro častější změny pracoviště lékaře
či jeho působení na více pracovištích se
zvyšují problémy s přidělováním kauz na
příslušná OS ČLK. Revizní komise se kloní
k přidělení stížnosti do okresu podle místa
registrace lékaře v době, kdy se údajný skutek měl stát. Je možnost zažádat o delegaci
kauzy (z důvodu vhodnosti či podjatosti).
V roce 2015 bylo žádáno o delegaci kauzy ve
40 případech, z toho ve 28 případech bylo
vyhověno, do 31. 10. 2016 bylo zažádáno
o delegaci ve 47 případech, z toho ve 37
vyhověno.
Členové Revizní komise ČLK se účastní
jednání nezávislých odborných komisí –
NOK (dříve znaleckých).
V roce 2015 bylo projednáno 14 případů, žádný nebyl zhodnocen jako non lege
artis postup. Do 31. 10. 2016 bylo 16 NOK.
Problémy se získáváním zdravotnické
dokumentace:
ČLK má právo nahlížet do ZD podle
zákona č. 372/2011 Sb., § 51, odst. 4 a § 64,
odst. 2, písm. d) a podle právního výkladu ČLK a legislativní rady vlády. Dále dle
zákona č. 220/1991 Sb. – uplatňování disciplinární pravomoci.
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Kontrola ekonomiky a hospodaření
ČLK probíhala průběžně v součinnosti
s ekonomickým oddělením ČLK v Olomouci.
Výraznou pozornost věnuje RK ČLK
výběru členských příspěvků včetně dlužných částek za předchozí roky.
K 10. 10. 2016 nebyly členské příspěvky
za rok 2016 (termín do 1. 3. 2016) vybrány
ve výši 6 130 697 Kč, za období 2013 až 2015
celkem ve výši 2 466 392 Kč. Neplatiči členských příspěvků jsou nejdříve řešeni zahájením disciplinárního řízení a uložením disciplinárního opatření pro neplnění povinností
člena ČLK, až poté je řešeno právní cestou.
RK apeluje na představenstva OS ČLK, aby
urychleně podala návrh na zahájení disciplinárního řízení proti neplatičům.
Delegátům XXXI. sjezdu ČLK bylo jako
každoročně předloženo písemné porovnání
hospodaření jednotlivých OS ČLK srovnaných podle počtu členů, s vyčíslením nákladů za jednotlivé položky i s přepočtem
na jednoho člena pro porovnání efektivity
hospodaření jednotlivých okresů. RK ČLK
apeluje na představenstva jednotlivých OS
ČLK, že lepší než platit některé zbytečně
vysoké náklady (např. nájemné kanceláře
apod.) je adekvát- Inzerce A161005847
ně ohodnotit práci
f u n kcioná ř ů OS
ČLK či jinak z příspěvků svých členů
podpořit např. lékaře seniory. Z přiloženého přehledu si
mohou lékaři učinit
představu o tom,
zda právě jejich OS
ČLK nakládá se svěřenými finančními
prostředky hospodárně či nikoliv.
Opakujeme, že

Složení Revizní komise ČLK
Revizní komise ČLK pracovala v nezměněném složení:
Členové zvolení za Čechy:
MUDr. Jana Vedralová (předsedkyně),
MUDr. Petr Dominik, MUDr. Hana Vejvarová, MUDr. Zdeněk Rybář, MUDr. Tomáš
Sýkora
Členové zvolení za Moravu:
prim. MUDr. Mgr. Ivana Kohnová (místopředsedkyně), prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., MUDr. Ivo Janáček, MUDr.
František Řezník
je třeba si uvědomit, že zatímco centrální
orgány komory zajišťují veškerou svoji činnost včetně právního servisu pro všechny
lékaře a vydávání časopisu Tempus medicorum za zhruba 40 % vybraných členských příspěvků, pak 60 % z peněz, které
členové komory platí na příspěvcích, zůstává okresním sdružením na jejich činnost.
Efektivita vynakládání těchto finančních
prostředků musí podléhat stejné kontrole, jaké podléhá hospodaření centrálních
orgánů komory.
S eventuálními finančními problémy
okresního sdružení se lze obrátit jak na RK
ČLK, tak na představenstvo ČLK.
S poděkováním oběma kancelářím ČLK
(v Praze i v Olomouci), a především s díky
členům revizních komisí okresních sdružení ČLK
MUDr. Jana Vedralová,
předsedkyně Revizní komise ČLK
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Zpráva o činnosti Vědecké rady ČLK 2016
Odborné posudky VR ČLK za období
11/2015 – 11/2016
Celkem žádostí o odborný posudek – 78
Žadatelé

• Doporučení k otázce, zda lze do systému Celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK dle SP 16 zařazovat vzdělávací akce,

Počet

Ukončené

U žádosti více
než 1 OP

Postup lékařů
lege artis

Postup lékařů
non lege artis

OS

55

36

4

26

10

ČR

3

1

1

MUDr.

17

11

7

Zdravotnické zařízení

3

3

3

RK

V

ědecká rada ČLK je poradní
pracovní komisí představenstva a prezidenta ČLK a plní
úkoly vyplývající ze stavovských předpisů komory. Prostřednictvím
oborových komisí vypracovává odborné
posudky, které využívají především orgány komory nebo se souhlasem předsedy
Vědecké rady ČLK i jiné instituce, jež
jsou oprávněny posuzovat poskytnutí
lékařské péče.
V roce 2015 vypracovaly oborové komise VR ČLK 93 odborných posudků
určených především disciplinárním
orgánům na okresní i centrální úrovni.
V období od 1/2016 do 11/2016 bylo zpracováno na základě žádosti 78 odborných
posudků. Nejčastěji jsou zpracovány odborné posudky oborovými komisemi pro obor
gynekologie, chirurgie, všeobecné praktické
lékařství a vnitřní lékařství. Jak již bylo řečeno, odborné posudky převážně využívají
disciplinární orgány ČLK jako podklad pro
řešení stížností v disciplinárních řízeních.
Odborné posudky VR ČLK za celý rok
2015
Celkem žádostí o odborný posudek – 93
Žadatelé

Počet

Ukončené

Vědecká rada ČLK rovněž schvaluje na základě odborného posouzení oborovou komisí
VR ČLK akreditace pracovišť ke školení lékařských výkonů a k vydávání funkčních licencí na
základě Stavovského předpisu č. 12 – Funkční
licence. Za období 11/2015 až 11/2016 udělila
Vědecká rada ČLK 26 akreditací školicích
pracovišť a licencí školitelů, jež jsou nezbytným předpokladem pro vzdělávání lékařů v odborných diagnostických a léčebných metodách
a vedou k získání funkční licence ČLK podle
citovaného stavovského předpisu.
Vědecká rada ČLK zaujímá stanoviska k odborným medicínským problémům a podílí se na
přípravě a tvorbě závazných stanovisek ČLK.
Vědecká rada ČLK vydala od listopadu 2015
mimo jiné následující stanoviska:
• Posuzování praxe v nástavbových oborech
pro účely licenčního řízení
• Léčba borreliózy – vyjádření pro etickou komisi
•V
 yjádření k návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích – omezení pravomocí
hygienické služby
• Stanovisko Vědecké rady ČLK k nárůstu
administrativy ve zdravotnictví
• Doporučení Vědecké rady ČLK akreditovaným pracovištím ke stanovení platby za
školení absolvované při plnění podmínek
pro udělení funkční licence
• Společné stanovisko České lékařské komory a Komory veterinárních lékařů k používaní antimikrobiálních látek a k problému
mikrobiálních rezistencí

U žádosti více
než 1 OP

Postup lékařů
lege artis

Postup lékařů
non lege artis

4

58

19

OS

79

77 + 2 zrušeny

ČR

5

5

4

1

9

9

7

2

RK
lékař
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které obsahují přednášky z těchto oblastí:
homeopatie, čínské léčitelství, šířeji oblast
léčitelských postupů
• Stanovisko ke vzniku a činnosti Pracovní
skupiny pro dětskou paliativní péči
• Stanovisko k léčbě osteoartrózy pomocí
kmenových buněk získaných z tukové tkáně
Oborové komise Vědecké rady ČLK přezkušují lékaře v případech, kdy nesplňují podmínky stanovené Stavovským předpisem č.
11 – Licenčním řádem pro získání osvědčení,
resp. pro získání licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře. V období 11/2015
až 11/2016 bylo takto přezkoušeno 32 lékařů.
Vědeckou radu ČLK tvoří prezident ČLK,
výkonný sekretář a členové. Členové, renomované autority jednotlivých medicínských
oborů, jsou jmenováni prezidentem ČLK na
návrh představenstva komory. V současnosti
má Vědecká rada ČLK 46 členů a disponuje
52 oborovými komisemi.
Připomínám, že v zájmu ochrany své profesionální cti může každý člen komory požádat
prezidenta ČLK, aby Vědecká rada komory
posoudila správnost jeho odborného postupu
v konkrétním případě. Lékař může odborný
posudek použít jako listinný důkaz v soudním
správním i jiném řízení nebo jej při zachování
zásad mlčenlivosti jinak přiměřeně použít na
ochranu své profesionální cti. Odborný posudek má mnohdy v soudním či jiném řízení
větší váhu než znalecký posudek jednotlivce.
Závěrem bych rád poděkoval všem členům
VR ČLK, jakož i členům jednotlivých oborových komisí za jejich dosavadní práci, která
je mnohdy, s ohledem na stávající stav zdravotnictví, nelehká, avšak o to důležitější pro
kultivaci současného stavu.
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.,
viceprezident ČLK, předseda VR ČLK
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Češi chtějí zachovat úroveň zdravotní péče
i za cenu zvýšení výdajů ze státního rozpočtu
Dvě třetiny Čechů tvrdí, že se jich dotýkají problémy ve zdravotnictví, 42 % se dokonce už
přímo setkalo s negativními důsledky nedostatku lékařského personálu v nemocnicích. Lidé si
všímají, že se zhoršuje dostupnost zdravotní péče, že musí například déle čekat v ordinacích či na
objednaný zákrok. Pro pacienty je důležité zachovat současný standard zdravotní péče, i kdyby
to znamenalo více peněz ze státního rozpočtu investovaných do zdravotnictví. Myslí si to 86 %
respondentů. Zjistil to exkluzivní průzkum agentury STEM/MARK pro Českou lékařskou komoru.
Doktory potřebujeme, zdravotnictví
zajímá drtivou většinu z nás.
Bojíme se omezení zdravotní
péče a unavených doktorů.

Na zdraví své a svých blízkých jsou lidé
hákliví a citlivě vnímají jakékoliv změny
zdravotní péče k horšímu. „Viditelné je to
třeba v reakcích na úpravu zákona, která
prodloužila maximální dobu dojezdu rychlé
záchranné služby z 15 na 20 minut. Negativně
ji vnímá 68 % Čechů,“ představuje výsledky průzkumu Kateřina Tučková z agentury
STEM/MARK. Podle něj si lidé všímají i problémů lékařského personálu: na jeho nedostatek a následnou nutnost sloužit přesčasy.
Tři čtvrtiny respondentů jsou přesvědčeny,
že mnoho doktorů a sester pracuje déle, než
dovoluje zákoník práce. S tím se přímo pojí
strach, že může neodpočinutý personál udělat chybu a ohrozit zdraví pacienta. Takové
obavy má 66 % respondentů. Pokud mají lidé
zapřemýšlet nad tím, jak se zdravotní péče
změnila během posledních pěti let, převládá
dojem, že stav zůstal stejný. 28 % obyvatel
si však všimlo, že se zhoršila dostupnost lékařské péče, například se prodloužilo čekání
v ordinaci či na objednaný zákrok – což opět
souvisí s nedostatkem personálu. Téměř pětina lidí udává, že se v jejich okolí snížil počet
ordinací nebo že za lékařem musí cestovat
dále než dříve.
Polovina Čechů udává, že při sledování
zpráv o českém zdravotnictví cítí obavy, zcela
v klidu pak zůstává pouze 7 % respondentů. Populace vnímá jako zásadní, aby byla
udržena lékařská péče na současné úrovni,
přeje si to 86 % lidí – a to i za cenu, že by to
znamenalo více peněz ze státního rozpočtu
investovaných do zdravotnictví. Jen každý
pátý respondent věří, že stát investuje do
zdravotnictví dostatek prostředků, 44 % si
myslí, že by se měly státní výdaje navýšit. Lidé
chtějí především zabránit zavírání ordinací
a nemocnic, zlepšit péči o pacienty, nakou-
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pit moderní přístroje či vybavení a zlepšit
odměňování zdravotnického personálu. Respondenti, kteří jsou pro zvýšení prostředků do sektoru, také mají svůj názor, odkud
peníze vzít. Více než třetina by zavedla daň
na tabák a alkohol s přesvědčením, že lidé,
kteří si jejich konzumací ničí zdraví, musí
do systému přispívat vyšší částky. 29 % by
podpořilo zvýšení platby za státní pojištěnce, ovšem přímá účast ve formě poplatků za
ošetření a hospitalizaci či doplatků za léky už
se zamlouvá jen 17 % z těch, kteří o způsobech
navýšení uvažují. 57 % lidí je pak přesvědčeno,
že s penězi by se ve zdravotnictví dalo také
lépe hospodařit.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU
AGENTURY STEM/MARK
1. Potřeba lékařské péče

90 % lidí potřebuje lékaře alespoň jednou
za rok.
• 11 % lidí potřebuje lékaře jednou měsíčně nebo častěji
• 55 % lidí navštěvuje lékaře alespoň jednou za půl roku či častěji
• 25 % lidí navštíví lékaře jednou za rok
• 9 % lidí lékaře nenavštěvuje téměř
vůbec
• téměř vůbec nechodí k lékaři 14 % mužů
a 4 % žen
• neexistují větší rozdíly v návštěvnosti
lékaře mezi lidmi z vesnic, menších
a větších měst
Téměř třetina Čechů byla v uplynulých 3 letech alespoň jednou hospitalizována.
• 8 % Čechů bylo hospitalizováno v posledních 3 letech opakovaně
• 24 % Čechů bylo hospitalizováno v posledních 3 letech jednou
• 68 % Čechů nebylo v posledních 3 letech hospitalizováno

2. Úroveň zdravotní péče

17 % respondentů odhaduje, že jejich
praktický lékař je starší než 60 let.
• pouze 6 % lidí má praktického lékaře
mladšího 35 let
• 41 % lidí odhaduje věk svých praktických lékařů v rozmezí 36–50 let
• 36 % lidí odhaduje věk svého praktického lékaře v rozmezí 51–60 let
• 15 % lidí odhaduje věk praktického lékaře v rozmezí 61–70 let
• 2 % dotázaných odhadují, že má praktického lékaře staršího 70 let
Každý sedmý člověk pociťuje, že se celková úroveň zdravotní péče za posledních
5 let zhoršila.
• téměř 37 % dotázaných si myslí, že se
celková úroveň zdravotnictví za posledních pět let nezměnila
• třetina lidí má pocit, že se celková úroveň zdravotní péče zlepšila
Více než 28 % lidí je přesvědčeno, že se
dostupnost zdravotní péče za posledních
pět let zhoršila.
• pouze 15 % lidí si myslí, že je pro ně
zdravotní péče dostupnější
• téměř polovina lidí si myslí, že se za
posledních pět let dostupnost zdravotní
péče nezměnila
• nejvíce pociťují zhoršení dostupnosti
zdravotní péče lidé v Libereckém kraji
(43 %)
• ve městech s více než 100 000 obyvateli
pociťuje horší dostupnost zdravotní
péče jen každý pátý respondent
• 36 % lidí, kteří využívají zdravotní péči
hodně, si myslí, že se dostupnost zhoršila
Přes 60 % lidí si myslí, že se potřebný čas
věnovaný lékařem pacientovi za posledních pět let nezměnil.
• 19 % lidí si myslí, že se lékař věnuje
pacientovi déle
• 10 % lidí pociťuje, že má lékař na pacienta času méně
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• téměř každý třetí člověk s osobním měsíčním příjmem do 5000 Kč si myslí, že
má lékař na pacienta méně času
Více než pětina dotázaných tvrdí, že se
za posledních pět let zvýšil počet případů
zanedbání lékařské péče.
• pouze necelých 13 % lidí tvrdí, že se
počet zanedbaných případů snížil
• 26 % lidí si myslí, že se situace za posledních 5 let nezměnila
• o zvýšeném počtu případů zanedbání
lékařské péče je přesvědčena téměř třetina lidí, jejichž čistý měsíční příjem
nepřesahuje 5000 korun
• 59 procentům lidí se vzdálenost, kterou
musí k lékaři urazit, za posledních pět
let nezměnila.
• téměř pětina lidí musí za lékařem urazit
delší vzdálenost
• pouze 13 procentům dotázaných se
cesta k lékaři zkrátila
• nejvíce lidem se docházková vzdálenost
k lékaři zkrátila v Praze (21 %) a v městech s více než 100 000 obyvateli (22 %)
• nejvíce se zhoršila situace v Moravskoslezském kraji, vzdálenost k lékaři se
zde prodloužila 24 % lidí

Přes tři čtvrtiny lidí si myslí, že kvůli nedostatku zdravotního personálu pracuje
mnoho lékařů a zdravotních sester v českých nemocnicích přesčas.
Nejvíce si to myslí lidé s čistým příjmem
nad 30 000 Kč (83 %) a lidé, kteří hodně využívají zdravotnických služeb (83 %).
• tyto obavy jsou nejčastější u lidí ve věku
30–44 let (72 %)
• obavy má přes 70 % lidí, kteří často
využívají zdravotní péči
Čtyři z 10 lidí pocítili při návštěvě nemocnice důsledky nedostatku zdravotnického
personálu.
• důsledky zaznamenala více než polovina mladých lidí ve věku 18–29 let
• důsledky pociťují spíše ženy (48 %) než
muži (37 %)
• v Karlovarském a Jihomoravském kraji
to pocítila více než polovina respondentů
68 % lidí vadí prodloužení maximální
doby dojezdu rychlé záchranné služby
z 15 na 20 minut.
• prodloužení doby dojezdu vadí více
ženám (72 %) než mužům (64 %)
• jednoznačně prodloužení doby dojezdu
nevadí pouze 5 % lidí

• změna vadí třem čtvrtinám lidí, kteří
využívají často zdravotní péči
Nemocniční lékař musí být dobře odpočinutý.
• téměř všichni lidé si myslí, že lékař
by měl být ve své práci odpočinutý.
Zdravotní sestra, podle lidí, překvapivě
odpočinek tolik nepotřebuje. Lidé měli
hodnotit, pro které profese je dobrý odpočinek zásadní a pro které ne. U lékařů je
o naprosté nutnosti kvalitního odpočinku
přesvědčeno 96 % lidí, u sester jen 21,1 %.
Lékař......................................................... 96,2 %
Pilot............................................................87,4 %
Řidič z povolání...................................... 85,6 %
Zdravotní sestra...................................... 21,1 %
Učitel.......................................................... 4,3 %
Soudce........................................................ 2,9 %
Hlídač......................................................... 2,0 %
Politik......................................................... 0,6 %

3. Vnímání situace ve zdravotnictví

78 % dotázaných zaznamenalo v médiích kampaň upozorňující na problémy
zdravotnictví.
• 9 % lidí si kampaně nevšimlo
• nejvíce si zpráv v médiích všimli lidé

Inzerce
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nad 60 let (85 %), nejméně lidé ve věku
30 až 44 let (74 %)
• nejvíce registrovali kampaň v médiích lidé s vysokoškolským vzděláním
(82 %)
• zdravotní témata v médiích nejvíce zaznamenali obyvatelé Karlovarského
(91 %) a Jihočeského (85 %) kraje, nejméně pak lidé v Praze (71 %)
Informace o situaci ve zdravotnictví
v médiích vyvolávají obavy u poloviny
obyvatel.
• zprávy vyvolávají obavy u 54 % žen
a u 45 % mužů
• zprávy vyvolávají obavy u 60 % lidí nad
60 let
• obavy mají nejvíce obyvatelé Jihočeského (59 %), Ústeckého (58 %), Jihomoravského (57 %) a Zlínského (56 %)
kraje, nejméně se obávají lidé v Praze
(40 %)
• obávají se hlavně lidé, kteří více využívají zdravotní péče (58 %)
51 % lidí považuje současnou situaci ve
zdravotnictví za vážnou.
• pouze necelá třetina lidí si myslí, že
zdravotnictví není v krizi
67 % lidí je přesvědčeno, že se jich problémy zdravotnictví týkají.
• pouze 21 % obyvatel má pocit, že se
jich problémy zdravotnictví nedotýkají
• nejvíce neteční k problémům zdravotnictví jsou lidé ve věku 18–29 let (27 %)
• problémy ve zdravotnictví se nejvíce
dotýkají obyvatel Královéhradeckého
kraje (75 %)
80 % Čechů se o téma zdravotnictví zajímá.
• 13 % Čechů témata jako zdravotnictví
nezajímají
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• nejvíce se o zdravotnictví zajímají lidé
starší 60 let (83 %)
• zdravotnictví více zajímá ženy (85 %)
než muže (75 %)
• zdravotnictví zajímá 86 % lidí s vysokoškolským vzděláním
• 36 % lidí si myslí, že lékařům jde jen
o zvýšení platů
• 14 % lidí neumí na otázku odpovědět
• o tom, že lékařům jde jen o platy, je
nejvíce lidí přesvědčeno v Olomouckém kraji (49 %), nejméně lidí si to
myslí v Jihočeském kraji (pouze 20 %
respondentů)
58 % lidí si myslí, že absolventům lékařských fakult nelze zakazovat, aby po studiu odešli pracovat do zahraničí.
• 35 % lidí je naopak pro zavedení povinnosti, aby absolventi lékařských fakult
museli zůstat pracovat v Česku
• s omezováním práva lékařů odcházet do
zahraničí za prací nesouhlasí zejména lidé
do 30 let (76 %), naopak u lidí nad 60 let
je proti zákazu pouze 47 % respondentů
• proti omezování práva lékařů odcházet
do zahraničí za prací je 67 % lidí s vysokoškolským vzděláním

4. Financování zdravotnictví

Téměř 86 % obyvatel chce, aby byl v ČR
zachován současný standard zdravotní
péče, přestože by to vyžadovalo další peníze ze státního rozpočtu.
• pouhých 9 % lidí by souhlasilo se snížením současného standardu zdravotní
péče
• pro zachování současné úrovně zdravotní péče jsou nejvíce ženy (89 %)
a lidé starší 60 let (88 %)

• zachovat současnou péči chce 90 % lidí
s maturitou a 88 % lidí s vysokoškolským vzděláním
• nejvíce chtějí zachovat péči lidé s čistým měsíčním příjmem nad 30 000 Kč
(92 %) a lidé využívající často zdravotní
péči (90 %)
44 % lidí si myslí, že stát vynakládá
na zdravotnictví málo a že by mělo
dojít k navýšení výdajů ze státního rozpočtu.
• pouze 22 % lidí si myslí, že stát vynakládá do zdravotnictví dostatek finančních
prostředků
• pro navýšení prostředků do zdravotnictví je nejvíce mladých lidí ve věku
18–29 let (61 %), paradoxně oproti tomu
„pouze“ 32 % lidí starších 60 let
• s navýšením souhlasí více ženy (49 %)
než muži (39 %)
• lidé, kteří využívají zdravotnictví více,
a lidé, kteří mají zkušenost s hospitalizací, více prosazují navýšení prostředků
do zdravotnictví (54 %) a (51 %)
Jako důvod, proč by se měly zvyšovat
výdaje na zdravotnictví, občané uvádí:
(možno více odpovědí)
• aby se mohly nakoupit moderní přístroje a vybavení do zdravotnictví (64 %)
• aby se nemusely zavírat ordinace, oddělení či nemocnice (60 %)
• aby se zlepšila současná úroveň péče
o pacienty (60 %)
• aby se zlepšilo odměňování zdravotnického personálu (47 %)
• na vývoj nových léků a léčebných metod (47 %)
Jako způsob, jak navýšit výdaje na zdravotnictví, občané uvádí:
(možno více odpovědí)
• 35 % lidí by bylo pro zavedení zdravotní
daně na tabák a alkohol
• 29 % lidí souhlasí se zvýšením plateb
státu za státní pojištěnce či navýšením
podílu zdravotnictví na státním rozpočtu
• 17 % lidí je pro zavedení spoluúčasti
pacientů, ať už formou doplatků za léky,
ošetření, hospitalizaci nebo možností
zaplatit si nadstandardní péči
• 57 % lidí se domnívá, že lze ve zdravotnictví hledat rezervy v hospodaření
• pro zavedení zdravotní daně z tabáku
a alkoholu je 45 % lidí ve věku 18 až 29
let, 39 % vysokoškolsky vzdělaných lidí,
ale jen 29 % lidí bez maturity
Pro ČLK zpracovala agentura STEM/MARK
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Vyladěno

ČLK vyjednala speciální
nabídku počítačů pro lékaře

pro lékaře
• Nainstalované a připravené počítače vám budou
zaslány na adresu k okamžitému použití.

20“

• Tříletá prodloužená záruka na počítač s opravou
následující pracovní den přímo u vás.
• Počítače jsou vybaveny špičkovým antivirem
ESET NOD32 ANTIVIRUS s tříletou licencí.

+

• Každý počítač obsahuje balík
programů Microsoft Office 2016
(Word, Excel, Outlook a PowerPoint).
• Veškerá data v PC jsou na HDD chráněna
šifrováním.
• Nabízíme individuální
množstevní slevy

Pevný počítač typu ALL-IN-ONE
HP ProOne 400G2 AiO 20

19.779 Kč

i5/8GB/500GB/W10

24.029 Kč s DPH

Výkonný notebook
HP ProBook 640 G2

14“

M5-6Y54/8G/256SSD/W10P

26.876 Kč
32.568 Kč s DPH

14%

Špičkový ultrabook
HP Folio 1030 G1

13“

i5-6200U/4G/500GB/DVD/W10P

SLEVA 27%

SLEVA

37.864 Kč
45.864 Kč s DPH

SLEVA 16%

Lékařské tiskárny s podavačem přímo na recepty:
Multifunkční laserová tiskárna
HP Color LaserJet Pro MFP w

Barevná laserová tiskárna
HP Color LaserJet Pro w

4.715 Kč
5.705 Kč s DPH

6.703 Kč
SLEVA 12%

SLEVA 10%

8.110 Kč s DPH

+ zvýhodněná nabídka na originální spotřební materiál

Počítače, periferie a služby lze
objednávat na stránkách ČLK
www.lkcr.cz/hw
TEMPUS MEDICORUM
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Národní strategie Elektronického zdravotnictví
České republiky 2016–2020

D

okument o 150 stranách se
nikomu moc nechce číst – to
je asi hlavní poznatek, který
mám, když se na strategii elektronického zdravotnictví 2016–2020 ptám
kolegů lékařů. Pokusím se tedy o stručný
výtah, což opravdu není lehké, protože už
tak je tento materiál dost hutný.
Úvodem snad dvě teze koordinátora strategie Ing. Jiřího Boreje:
… Stát nebude vytvářet žádný megalomanský centralistický projekt, ale zajistí základní
stavební kameny elektronizace, které umožní
postupný vznik a realizaci účelných dílčích
projektů, sladěných se strategickými záměry a stanovenými principy uvedenými v této
strategii.
… Role státu při definování koncepce a priorit elektronického zdravotnictví, a zejména při
koordinaci jeho rozvoje, je nezastupitelná. Stát
tuto roli dlouhodobě neplnil, mimo jiné z důvodů absence nezbytných odborných kapacit
a profesionálů z oblasti ICT a neschopnosti
státní správy tyto pracovníky získat. Důsledkem nevydařených projektů elektronizace je
velká nedůvěra zdravotnických pracovníků
v elektronizaci a její přínosy, doprovázená nedůvěrou ve schopnost státní správy neutěšený
stav zlepšit.
A nyní již k samotné strategii.
Strategie má čtyři základní cíle:
1. zvýšení zainteresovanosti občana na
péči o vlastní zdraví, prevence,
2. zvýšení efektivity zdravotnického
systému,
3. zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb,
4. vytvoření a rozvoj Informační infrastruktury a správa elektronického
zdravotnictví.
Pokusím se citovat to, co považuji ve strategických cílech za nejpodstatnější.

Strategický cíl č. 1 – zvýšení
zainteresovanosti občana na péči
o vlastní zdraví, prevence

Je potřeba vytvořit systém, který by poskytoval veřejné služby, na nichž bude participovat řada subjektů (například zdravotní
pojišťovny, odborné společnosti, poskytovatelé
zdravotních služeb…), a který by se stal důvěryhodným zdrojem informací pro občany
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a zároveň vhodně doplňoval systémy zdravotních pojišťoven motivujících své pojištěnce.
Takový systém budeme nazývat Národním zdravotnickým informačním portálem,
ten bude hlavním zdrojem informací o zdraví
a zdravotnictví pro občana a významným zdrojem informací pro odborné a řídící pracovníky
ve zdravotnictví.
Strategický cíl č. 1 má tři specifické cíle:
• Zajištění snadného a rovného přístupu k informacím o poskytovatelích zdravotních
služeb, zajištění dostupnosti služeb jednoduchými nástroji elektronické komunikace.
Přehled o poskytovatelích, elektronické
objednání zdravotní služby, distanční (dálková) elektronická konzultace zdravotního stavu.
• Poskytnutí přesných informací o zdravotním
stavu a léčebných plánech.
Snadný přístup k osobnímu zdravotnímu
záznamu, umožnění přístupu k záznamům
blízkých osob, otevřený přístup k osobnímu
účtu v systému úhrad zdravotních služeb.
• Rozvoj informační podpory při péči o vlastní
zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti.
Otevřený přístup k informacím o podpoře
zdraví a preventivních programech, zvyšování
zdravotní gramotnosti prostřednictvím kvalifikovaných informací, ucelená komunikační
podpora péče o chronicky nemocné.

Strategický cíl č. 2 – zvýšení
efektivity zdravotnického systému

Důsledkem nedostatečné komunikace mezi poskytovateli dochází nejen k nižší
efektivitě prováděných zdravotních služeb,
ale především k vyšší zátěži pacienta (např.
opakovaným vyšetřením) a v některých případech dokonce i k ohrožení bezpečnosti léčby.
Na trhu sice existuje několik proprietárních řešení výměny zdravotnických informací a systémů regionální výměny dat, je však
limitována možnost vzájemného propojení
těchto systémů, jakož i státem garantovaná
alternativa zaručující cenově dostupné, bezpečné a garantované prostředí pro výměnu
zdravotnických informací.
Strategický cíl č. 2 má tři specifické cíle:
• Sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli.
Umožnit bezpečné sdílení informací
o zdravotní péči, elektronická a efektivní preskripce, vyžádaná péče mezi poskytovateli
(e-žádanka).

• Efektivita systému a poskytované péče.
Národní a mezinárodní komparace efektivity a kvality léčby, vytvoření systému a nástrojů pro sledování nákladů ve zdravotnictví, vytvoření dynamického nástroje vyhodnocování
efektivity fungování zdravotnického systému,
odstranění administrativní zátěže a bariér.
• Informační a znalostní podpora zdravotnických pracovníků a uživatelů elektronického zdravotnictví.
Souhrnné a přehledné strukturování poznatků a výukových pomůcek k zajištění odborného růstu, informační a popularizační program uživatelů elektronického zdravotnictví.

Strategický cíl č. 3 – zvýšení kvality
a dostupnosti zdravotních služeb

Současná medicína je komplexní, multioborová a týmová disciplína, vyžadující úzkou
specializaci jednotlivých zdravotnických týmů
a zároveň jejich těsnou kooperaci.
Rozšíření běžného rozsahu zdravotních
služeb o telemedicínská řešení, která zásadně rozvíjí komunikaci mezi zdravotnickým
pracovníkem a pacientem, je cestou ke zvýšení kvality péče, zpřesnění informací o vývoji
stavu.
Soustavou nových elektronických služeb,
které občanům poskytnou přehlednou orientaci v nabídce zdravotnických služeb a které
umožní volbu služeb podle individuálních
preferencí (čas, místo, kvalita), bude dosaženo zlepšení orientace pacientů ve zdravotnickém systému.
Realizace národního i mezinárodního srovnání výsledků, kvality a bezpečí
zdravotní péče poskytnuté v jednotlivých
odbornostech přispěje ke zvyšování erudice
zdravotnických pracovníků a umožní lépe
řídit zdravotnictví.
Strategický cíl č. 3 má tři specifické cíle:
• Telemedicína a mHealth (mHealth je mobilní
zdravotnictví, poskytování zdravotních služeb pomocí mobilních telefonů PDA, Wi-Fi
a podobně).
Definice technického a organizačního rámce, bezpečné a efektivní aplikace, vytvoření
rámce datové bezpečnosti a přenositelnosti
v telemedicíně, elektronická podpora léčby
v domácím prostředí pacienta.
• Dostupnost péče.
Optimalizace a správa čekacích dob na
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eHEALTH

plánované zákroky, programy odstraňování
nerovností v přístupu ke zdravotní péči (pro
digitálně vyloučené, slabší a ohrožené skupiny),
metodika a systém dostupnosti zdravotní péče.
• Zvyšování kvality a bezpečného poskytování
služeb.
Vyhodnocování kvality zajištění poskytované zdravotní péče analytickými a metodickými nástroji, podpora standardizace
zdravotnické dokumentace a terapeutických
postupů, podpora léčby a rozhodování, týmová
komunikace mezi poskytovateli zdravotních
a sociálních služeb, krizová a bezpečnostní
podpora na národní/regionální úrovni, životní cyklus léčivého příspěvku a zdravotnického
prostředku.

Strategický cíl č. 4 – infrastruktura
a správa elektronického zdravotnictví

Zavádění prvků elektronického zdravotnictví musí být prováděno v souladu s legislativními i technickými podmínkami a potřebami všech aktérů systému, zejména pak
na straně pacientů a poskytovatelů zdravotní
péče. Elektronizace vybraných procesů zdravotního systému bude systémově podporována s cílem motivovat pacienty i poskytovatele k zavádění a využívání nových postupů,
systémů a aplikací. Při řešení elektronického
zdravotního záznamu by mělo být pacientovi
umožněno zvolit si správce svých dat bez obavy
z narušení soukromí či ztráty dat.
Přínos pro pacienty, právo pacienta na
ochranu osobních údajů, zapojení lékařů již
ve fázi přípravy záměrů.
Zavádění e-zdravotnictví na základě plošně stanovených povinností je nesprávné, je
třeba využívat především pozitivní motivace
a zavádět nové technologie postupně a uvážlivě, všude, kde je to možné a účelné, využívat
při tvorbě nových řešení dostupné vědecko-výzkumné poznatky a ověřené technologie
včetně standardů pro výměnu a zobrazování
zdravotnických informací.
Strategický cíl č. 4 má tři specifické cíle:
• Rozvoj Infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb.
Tvorba a optimalizace registrů, vznik
bezpečné infrastruktury pro výměnu zdravotnických informací, zavedení systému
poskytování služeb systémem vedení agend
podle vzoru eGovernmentu, autorizace a autentizace oprávnění poskytovatelů, řízení souhlasů a přístupů, snadná a přesná identifikace
pacienta a získávání pacientských údajů.
• Standardy a inoperabilita.
Klinické terminologie a klasifikace, inter-
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operabilita a datové struktury, přístup k datům
a EHR/EMR/PHR.
• Správa elektronického zdravotnictví.
Vedení, politiky a strategie elektronického
zdravotnictví, legislativní a regulační rámec,
ochrana soukromí, politiky jakosti a bezpečnosti, spolupráce zainteresovaných stran na
národní a EU úrovni, podpora přijímání a užívání standardů.
Tolik tedy k základním strategickým
cílům. Další část strategie definuje procesy
a struktury nutné pro uskutečňování strategie,
tedy pro její implementaci – uvedení do života.

Strategický cíl č. 5 –
implementace strategie

Strategický cíl č. 5 má pět základních pilířů:
• Implementační struktura a systém řízení
implementace strategie.
Řídící a dozorová role MZ – role gestora
odpovědného za elektronizaci zdravotnictví,
MZ ji bude uplatňovat cestou řídícího výboru pro rozvoj elektronizace, ve kterém budou
zástupci státních orgánů, krajů, ZP, pacientů,
poskytovatelů, odborné a akademické sféry.
Koordinátorem implementace elektronizace bude Národní centrum elektronického
zdravotnictví (NCeZ). Na přípravě implementace budou spolupracovat i experti z již existujících pracovních skupin, kteří se podíleli
na tvorbě Národní strategie elektronického
zdravotnictví. Bude ustaven hlavní architekt
elektronického zdravotnictví, který bude
zodpovídat za koncept rozvoje elektronizace,
metodické vedení a komunikaci s ostatními
resorty.
Základem bude definice technického
a organizačního rámce, bezpečné a efektivní
aplikace, vytvoření rámce datové bezpečnosti
a přenositelnosti v telemedicíně, elektronická
podpora léčby v domácím prostředí pacienta.
• Postup implementace.
Od počátku roku 2016 probíhají přípravné
práce na zmapování architektury klíčových
oblastí resortu zdravotnictví zejména v přímo
řízených organizacích. Po schválení NSeZ MZ
ČR ustanoví Útvar hlavního architekta elektronického zdravotnictví, který bude dbát na
respektování nastavených pravidel a bude spolupracovat a následně schvalovat předkládané
projekty. Implementační plány jednotlivých
připravovaných projektů budou stanoveny
v několika etapách. První etapa specifikuje
plány prioritních projektů a bude zpracována
do konce roku 2016.
• Rozpočet a financování.
Primárními zdroji finančních prostřed-

ků pro zajištění a podporu implementačních
projektů Národní strategie elektronického
zdravotnictví bude státní rozpočet, případně
rozpočty krajů.
Důležitým zdrojem budou zároveň Evropské strukturální a investiční fondy.
Dalším zdrojem financování budou případně jiné finanční mechanismy podpory – Norské fondy, nástroj pro propojení Evropy CEF,
zdroje WHO (Smlouva o spolupráci mezi MZ
a Regionální úřadovnou WHO pro Evropu).
V určitých případech budou podstatným
motivátorem iniciujícím pozitivní změny vedoucí k úsporám zdroje zdravotních pojišťoven.
• Systém monitorování a evaluace.
Nedílnou součástí sledování realizace Národní strategie elektronického zdravotnictví je
nastavení systému monitorování a evaluace.
Evaluace je komplexní proces, jehož cílem
je získat spolehlivé podklady pro strategické
řízení a řízení implementace strategie.
• Systém řízení rizik.
V rámci implementace jednotlivých projektů vznikne řada rizik, která budou muset
řešit projektoví manažeři, ale i klíčoví sponzoři.
Proto je nutné správně nastavit jejich monitorování, vyhodnocování a adekvátní eskalaci ve
správném čase, aby bylo možné dopad rizik
eliminovat nebo snížit.
Tolik opravdu velice stručně k základním
kamenům a cílům strategie. V originálním
dokumentu, který byl předán do vnějšího připomínkového řízení, jsou jednotlivé body strategie podrobněji rozpracovány a vysvětleny.
Protože není smyslem tohoto sdělení opisovat strategii, odkazuji případné zájemce na
stránky MZ, které se strategii věnují: http://
www.mzcr.cz/dokumenty/narodni-strategie-elektronickeho-zdravotnictvi_9813_3216_1.
html
Na úspěchu či neúspěchu každé strategie bude mít vliv řada okolností, o nichž
nyní ani třeba nevíme, že nastanou. Bude
záležet na všech aktérech, kteří se strategie
budou účastnit, a na jejich přístupu ke strategii. Pokusme se ke strategii nepřistoupit
se skeptickými předsudky danými špatnými
zkušenostmi z pokusů, které se děly v minulosti, neodsuďme ji povrchně jen proto, že si
myslíme, že je všechno už předem cinknuté,
přemýšlejme, zda by nám zdravotníkům takto
pojatá elektronizace zdravotnictví nemohla
přinést něco dobrého a prospěšného. Myslím
si, že by tentokráte bylo chybou odmítnout
podání ruky ke spolupráci od těch, kteří na
této strategii pracovali a připravili ji do stávající podoby.
MUDr. Petr Němeček
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Česko jako zásobárna lékařů
pro západní Evropu?

P

odle odhadů ročně odejde za
prací do ciziny 350 až 400 českých lékařů a lékařek, z toho
polovina hned po ukončení lékařské fakulty. Často uvádějí, že je vyhání nepřátelský systém postgraduálního vzdělávání a chaos, který podle nich
v českém zdravotnictví vládne, na třetím
místě pak platy, které jsou v Česku oproti
cizině několikanásobně nižší. Mladí lékaři a lékařky slyší proto na přijatelnější
podmínky pro složení atestace, práci bez
nadměrných přesčasů, lepší plat a benefity, jako je bydlení, školka pro děti či
zaměstnání pro partnera či partnerku,
které jim náboráři zahraničních pracovišť nabízejí.
Letos poosmé lovili náboráři z Německa
a Rakouska české zdravotníky na Mezinárodních JOB days lékařství a zdraví a podruhé na
Mezinárodních JOB days pro zdravotnický
a pečovatelský personál. Akce v pražském
hotelu NH Prague City přilákala 21. a 22. října
na 1500 zdravotníků, z nich zhruba 150 by
chtělo v některé ze 40 zúčastněných nemocnic nastoupit.
U většiny stánků byli po oba dny personalisté ve dvojici s českým lékařem či lékařkou,
kteří u nich už pracují a kteří zájemcům předávali zkušenosti. Podle generálního manažera pořádající agentury RTK International
Randolfa T. Kunerta mají čeští lékaři a lékařky
i sestry stejné možnosti dostat se do vedoucích
pozic jako jejich němečtí a rakouští kolegové.
Kunert vyzdvihl zejména platy – lékaři
absolventi mohou počítat s ročním platem
51 000 eur, se službami až 60 000 eur. Odborní lékaři si přijdou na 85 000 eur, platy
vrchních lékařů činí 115 000 eur a vedoucích
lékařů kolem 200 000 eur. K tomu se proplácejí odměny za dodatečné služby. Nástupní
platy sester a pečovatelek se pohybují v závislosti na pozici a spolkové zemi od 24 000 do
30 000 eur ročně, k tomu je příplatek 20 až 30
procent za služby. Zaměstnanci mohou počítat s benefity, jako je penzijní připojištění, pomoc při hledání bytu a finanční podpora při
stěhování rodiny, školka v areálu nemocnice,
příspěvek na kvalifikační a jazykové kurzy.
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V Česku pro mě nebylo místo
v přípravě na atestaci na ARO

Třicetiletá MUDr. Patricie Nedorostová,
lékařka ARO Klinikum Passau, je v Německu
tři a půl roku a chystá se na atestaci. „Největší
motivace k práci v Německu pro mě byla ta,
že v Česku jsem neměla možnost udělat si
atestaci,“ řekla MT. V nemocnici v Plzni pro
ni místo nebylo, musela by se stěhovat, tak
proč ne rovnou do Německa. Jako dítě žila
v Rakousku, německy celkem uměla, v tříměsíčním kurzu si jazyk oživila. O pasovské
klinice se dozvěděla na JOB veletrhu, nechala
kontakty, postupně si ale sama našla práci
ve třech nemocnicích. Právě když zvažovala změnu počtvrté, přišla nabídka z Pasova.
Ze zkušenosti ví, že podmínky pro přijetí se
v jednotlivých spolkových zemích liší. Aprobaci dostala v Düsseldorfu, kde musela složit
jazykovou zkoušku, což v jiných spolkových
zemích nebylo. „Každý si může najít na webu
lékařské komory požadavky pro danou spolkovou zemi,“ poradila.
V Německu je spokojená, v žádné nemocnici, kde pracovala, se k ní nechovali nepřátelsky. „Všude se najdou lidé víc nebo méně
příjemní, ale určitě jsem nikdy neměla pocit,
že by mi dávali najevo, že jsem cizinka,“ řekla.
Pracovní podmínky jí vyhovují, určitě by
si ale zájemci o práci v německých nemocnicích neměli představovat, že tam dostanou
spoustu peněz za málo práce. „Musím říct,
že v Německu se opravdu nadřu. Mých osm
hodin je plně naplněno prací, mám půlhodinovou pauzu, odcházím v 16:00 domů. Vždy
mě někdo vystřídá, což je výhoda,“ popsala.
Pracuje ve směnném provozu, když začíná
ve 22:00, odchází druhý den po službě domů.
„V ČR jsem pracovala pátek, sobota, neděle,
pondělí, což když děláte na oddělení, kde se
toho moc neděje, se dá přežít, ale ve fakultní
nemocnici na chirurgické ambulanci je to
k nevydržení,“ řekla.
Studium na plzeňské lékařské fakultě si
chválí, dalo jí dobrý základ. Pokud by srovnávala české a německé lékaře, Češi mají
schopnost poradit si sami, což jim dává určitou výhodu. „Zdravý rozum máme zachovaný, nejedeme slepě podle tabulek,“ řekla.
Nevýhodu českých fakult oproti německým

vidí v tom, že v ČR nemají medici téměř žádnou skutečnou praxi. Třeba při praktikách
z gynekologie trávila celé dny čekáním na
chodbách, nikdo na ni neměl čas.
„V Německu to funguje naprosto jinak
– studenti v šestém ročníku vůbec nechodí
do školy, každý si musí zajistit praxi v nějaké
nemocnici, kde se stane součástí týmu, chodí
na sály, na oddělení. To je obrovské plus – my
toho máme hodně v hlavě, ale na začátku to
neumíme aplikovat. Oni nemají tolik teorie,
ale na začátku působí suverénněji. Bez teorie
to ale v medicíně nejde, takže se mnohdy ukáže, že na tom jsme nakonec lépe my,“ shrnula.
V přípravě na atestaci sbírá výkony, potvrzují se jí odpracované roky, absolvované
semináře, kurzy. Nemocnice jí přispívá na
kurzy, díky slušnému platu si je může i platit,
což v Česku byl problém. Na kurzy dostává
volno. V Německu lze první dva roky přípravy
absolvovat v menší nemocnici, pak přejít do
velké, což v ČR zatím nejde. Její manžel sbíral v ČR kredity dva roky v malé nemocnici,
k atestaci mu to neuznali. S manželem oba
nyní žijí v Německu. Kvalita života jim stoupla. „Není to jen o penězích, já jsem i v Plzni
vydělávala díky službám dobře, v Německu
ale pochopitelně vydělávám víc a můžu si víc
dovolit,“ shrnula.

V Německu se nestane,
že se vzdělání neuzná, protože
klinika nemá akreditaci

Čtyřiatřicetiletý MUDr. Štěpán Sulek,
zástupce primáře na dětské a dorostové psychiatrii Hildburghausen, pracuje v Německu
pět let. V Česku byl na fakultním pracovišti
na formálně zkrácený úvazek, pracoval ale
plný počet hodin. Služeb mnoho neměl, jeho
manželka v menší nemocnici mimo Prahu
měla osm až jedenáct služeb do měsíce, nemohla po nich domů, to vše za lehce nadprůměrný příjem. Kariérní postup by u něj byl
spojen s ještě větší pracovní zátěží, která by
nebyla adekvátně ohodnocena. „Neměl jsem
potíže se stážemi k atestaci, ale ona dostala smlouvu, že pokud chce jít na stáž, musí
se zavázat se smluvní pokutou půl milionu
korun na pět let, což nepodepsala,“ vysvětlil
jeden z důvodů odchodu Sulek, který dřív
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působil v občanském sdružení Mladí lékaři.
Sdružení se snažilo dosáhnout změny, co se
týká platového ohodnocení, formálně krácených úvazků, stabilizačních dohod a atestačních programů. „V podstatě vůle nebyla.
Mladí lékaři vznikli v roce 2010 a dodnes
změny k lepšímu, jak to pozoruju zvenčí,
nejsou nikterak zásadní,“ řekl. Tehdy vedení
řady klinik, včetně té jeho, snahy sdružení
nepodporovalo. „Smlouvu na poloviční úvazek mi tehdy prodloužili nejprve o měsíc,“
vzpomíná.
Se zapojením na novém místě v Německu
problém neměl, první tři měsíce byl zodpovědný za somatická onemocnění, přitom
chodil na jazykový kurz. Nemocnice mu při
přijetí nabídla ubytování, to nechtěl, nemocnice mu tedy pomohla najít byt, který si platí
sám. „Byla to tedy počáteční investice, ta
se ale dá odečíst z daňového základu,“ řekl.
Na fakultní nemocnici v ČR, kde se hodně naučil, vzpomíná v dobrém, pracovní podmínky v Německu se mu ale zdají lepší, jsou
podle jeho vyjádření „férové, prostředí je
více kolegiální“. V přípravě na atestaci má
lékař tři dny ročně na vzdělávání a ví, kolik
nemocnice přispěje. Může se zavázat, pokud
chce, aby mu klinika přispěla víc, ale pokud
nechce, pak na rozdíl od ČR si kurzy dokáže
zaplatit ze svého platu.
Postgraduální vzdělávání organizuje
v Německu lékařská komora. Oprávnění
vzdělávat mají vedoucí lékaři, není to na instituci. „Nemůže se nikomu stát, že by někde
nastoupil a pak zjistil, že se mu vzdělávání neuznává, protože klinika není akreditovaná,“
řekl. Vzdělávací programy trvají v Německu
zhruba stejně, a pokud člověk doloží, že je absolvoval v Česku, jsou mu v Německu uznány.

Vyhnalo mě chaotické
české zdravotnictví

Třiatřicetiletá MUDr. Eva Wallenfelsová, neuroložka v Asklepios Fachklinikum
Teupitz u Berlína, pracuje v Německu pět
let. V Česku prošla třemi nemocnicemi.
K atestaci se začala připravovat na rehabilitaci v Kladrubech, odkud by na dva roky
v rámci povinného interního základu musela
přejít na neurologii. Odmítla stabilizační
dohodu, kdy by jí klinika vzdělávání zaplatila, ale musela by se zavázat na pět let po
atestaci. Z Kladrub proto odešla na neurologii do Benešova, kde měla až osm služeb
do měsíce a žádnou pravidelnou příslužbu
zkušenějšího lékaře na telefonu. Pak odešla
do Nemocnice Na Bulovce, ale ani tam jí to
nevyhovovalo.
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„K odchodu do Německa mě vedlo chaotické české zdravotnictví, to, že člověk
hodně pracuje a dostává za to málo peněz,
že nikdy neví, kdy si bude moci udělat atestaci, protože se nedostane na povinné praxe
a vzdělávací akce, popřípadě ho nutí vzít si
dovolenou a zaplatit si to,“ řekla MT. Kliniku v Německu si našla sama, poslala e-mail
s životopisem a motivačním dopisem, do
dvou týdnů dostala pozvánku na pohovor.
Podmínka byla dva dny tam hospitovat, aby
ji poznali a i ona si udělala představu, jak to
tam chodí. Němčinu musela znát na úrovni
B2, tři měsíce byla na intenzivních jazykových kurzech, nyní je požadavek ve většině
spolkových zemí úroveň C1.
Pracovní podmínky v Německu jí vyhovují, do služeb přichází ve 13:30 a odchází ráno v 9:00 po hlášení. „Kvalita života
je jiná, než když jsem přišla do nemocnice
v 7:00 a odcházela druhý den v 16:00 nebo
i později. Člověk stíhá sporty, tancování,
vyspí se, není frustrovaný, unavený,“ ocenila.
Maximálně mohou být 24hodinové služby,
ty bývají o víkendu, nestane se, že by byla 48
hodin v práci. Po službě je ze zákona povinná
24hodinová přestávka před další službou.
„O finanční stránce nemluvím, to je někde
jinde. Za co jsem ráda je, že máme možnost při
službě zavolat zkušenějšího lékaře, poradit
se o komplikovaném případu. Nevynadá, že
rušíte, je to jeho práce, vy si případ zkonzultujete, máte zpětnou vazbu. Jako atestovaná už
rozhodnu spoustu věcí sama, ale když někdo
za vámi stojí, to je hezké. Šéf je velmi vzdělaný člověk, známý po Německu, když vidí,
že pracujete dobře, zaplatí semináře včetně
ubytování, dostanete na to volno. Když člověk na seminářích vidí, co se dělá jinde, získá
neuvěřitelnou motivaci,“ shrnula.

Cení si na své práci v Německu zejména možnosti vzdělávat se a dostat se dál. Za
další výhodu považuje to, že klinika je dobře
technicky vybavená. „Děláme všechno, co
moderní neurologie nabízí, na spoustě univerzitních klinik v Česku se to v takovém
měřítku jako u nás nedělá,“ řekla. Mezi kolegy má Češku, ale i Makedonce, Rumunku,
Rusku a lékařku ze Salvadoru. Bydlí v Berlíně, klinika jí nabízela ubytování v místě,
chtěla ale do velkého města, kde si našla byt.

Mnichovskému centru
chybějí hlavně sestry

Deusche Herzcentrum München potřebuje hlavně sestry, lékařů má dostatek, řekl
MT personalista centra Thomas Kantor.
Inzerce
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Zkušenosti se zahraničními pracovníky tam
mají dobré, nejvíc jich je z Portugalska. Mezi
lékaři 70 procent tvoří Němci, 30 procent
cizinci, mezi sestrami 80 procent Němci a 20
procent cizinci. Německé sestry odcházejí do
Skandinávie, kde za stejnou práci berou víc.
České sestry se mohou uplatnit, pokud znají
němčinu, stačí znalost na úrovni A2, musejí
složit další odborné zkoušky. Sestře, která si
vezme s sebou rodinu, pomůže nemocnice
zajistit byt, dá příspěvek na stěhování, nabídne práci pro manžela i v jiné profesi než
zdravotnické.

Člověk může rychleji stát
na vlastních nohou

Vstřícnost německých nemocnic potvrdilo MT i několik sester, které na JOB
veletrhu byly a zkušenost s přechodem k zahraničnímu zaměstnavateli mají. Dana, která po ukončení školy nemohla najít práci,
protože všude chtěli jen sestry s praxí, prošla
v Německu půlročním školením, pak práci
dostala. Jitka zase oceňuje, že má možnost
se dál vzdělávat, ročně 20 až 30 hodin s příspěvkem zaměstnavatele. „Do Německa nás
přivedly lepší pracovní podmínky – člověk
může rychleji stát na vlastních nohou, má
víc možností, víc podpory, jistoty, může se
rychleji vzdělávat,“ shodly se.

Je potřeba vytvořit lékařům
podmínky, aby v Česku zůstávali

JOB veletrh v samých počátcích v roce
2010 českým lékařům podle předsedy Lékařského odborového klubu – Svazu českých
lékařů MUDr. Martina Engela velmi pomohl
během akce Děkujeme, odcházíme. Odboráři
dostali argument proti tvrzení politiků, že
lékaři stejně nemají kam odejít. „Náborová akce německých klinik pokračuje, český
lékařský systém vysává, ale je to legitimní,
Inzerce
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protože Němci si uvědomují, že nejsou se
svými lidmi schopni krýt požadavky evropské direktivy o přesčasové práci, zatímco
naši politici vlastní lékaře vyhánějí tím, že
nejsou schopni tady vytvořit adekvátní podmínky,“ řekl MT Engel.
Lékaři v Česku jsou podle něj 300procentně přetěžováni. „Zatímco Němci se starají o naplnění českými doktory, se kterými
je tam spokojenost a jsou naprosto kompatibilní a schopní v Německu pracovat, my se
ohlížíme po státech, jako je Ukrajina,“ řekl.
Odmítl, že by odbory stavěly „xenofobní hráze“, když ukrajinské lékaře odmítají, v Česku
už pracují desítky ukrajinských lékařů. Jen
zhruba každý desátý je podle Engela schopen
pracovat jako lékař. „Ostatní se potácejí na
úrovni mezi medikem a začínajícím lékařem
a mají podivné specializace, které nejsou
s EU kompatibilní,“ řekl. Odbory proto chtějí
spolu s lékařskou komorou prověřit, jaké
zkoušky musejí cizinci skládat. Mají obavy,
že na tyto zahraniční lékaře jsou kladeny
nižší požadavky než na české, což považují
za diskriminaci.
Engel souhlasí, že legitimním řešením
nedostatku lékařů do budoucna je přijímat
víc studentů na lékařské fakulty. „Na druhou
stranu, když teď je tisíc absolventů a z toho
dvě stě jich jde do zahraničí, tak dokud se
podmínky nezmění a my budeme mít třeba
1500 absolventů, tak jich odejde víc. Je samozřejmě potřeba saturovat český trh, na
druhou stranu vytvořit takové podmínky,
abychom měli jistotu, že většina z těch lékařů tady chce zůstat, a ne že většinu budeme
vyrábět pro Německo, Skandinávii nebo
Británii,“ shrnul.
Nejde podle Engela jen o platy, ale také
o vzdělání a celkovou atmosféru ve společnosti. Když se odboráři snažili prosadit,
aby v úhradové vyhlášce byly peníze i na

nábor nových sil, nepodařilo se jim to. Vyhláška sotva pokryje růst platů stávajících
zaměstnanců nemocnic. „Na nové zaměstnance není v úhradách prostor, a i ten ředitel, který by si věděl rady a nějaké lékaře
uměl sehnat, tak je nemá z čeho zaplatit,“
řekl.
K údajům z JOB veletrhu o výši platů
v Německu poznamenal, že odbory trvají
hlavně na zachování relací – aby průměrný
plat lékaře v Česku byl trojnásobkem průměrného platu v zemi, aby tedy odměňování
zdravotníků v obou zemích bylo strukturou
stejné.
„Nechci ani přepočítávat nástupní plat
lékaře, který je tam přes 4000 eur, to je skoro 120 000 korun, ale že je to trojnásobek
průměrného platu v Německu. U nás nástupní plat lékaře je menší než průměrný
plat v zemi, 23 000, možná 24 000 korun
při nástupu, přitom průměrný plat v ČR je
27 000 korun,“ shrnul.
Podle průzkumu mezi velkými fakultními a krajskými nemocnicemi v ČR, jehož
výsledky zveřejnil časopis ČLK Tempus medicorum, se platy lékařů absolventů včetně
přesčasů a odměn pohybují mezi 29 800 až
55 300 korunami. Primáři si s příplatky
vydělají od 72 000 do 128 400 korun, všeobecné sestry od 25 900 do 35 700 korun.
Podle lékařské komory nejsou problémem
nábory, ale neschopnost či nechuť politiků
situaci řešit.
Podle mluvčího Ladislava Štichy se ale
ministerstvo snaží vytvářet pro mladé lékaře podmínky, aby neodcházeli. Vedle zvyšování platů je to i chystaná novela zákona
o vzdělávání lékařů, která by měla zkrátit
a zjednodušit vzdělávání, v plánu je také
navýšení počtu studentů lékařských fakult.
Naďa Myslivcová,
Medical Tribune

Inzerce A161006747
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MLADÍ LÉKAŘI

Zpráva ze zasedání organizace
European Junior Doctors v Portu
Na podzimním zasedání slavila organizace EJD 40 let od svého založení. Byli pozváni
všichni předešlí prezidenti, aby se s námi podělili o své zkušenosti.
Lékařů z ČR pracuje v Británii kolem 1300.
BMA se snaží ujistit, že podmínky pro nebritské lékaře zůstanou stejné. Navíc mladí doktoři od ledna stále protestují proti finančním
a pracovním podmínkám, které chce uzákonit vláda.

Rakousko 9,5 % HDP

Na General Assembly byly vytvořeny
čtyři pracovní skupiny, které řešily aktuální
problémy. První skupina se zabývala nastavením podmínek ve zdravotnictví pro rodiče
na mateřské a rodičovské dovolené, druhá
skupina připravila podklady k přípravné
fázi pro vytvoření bilaterální dohody mezi
USA a EU – TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership). A další skupiny
pracovaly nad problematikou syndromu
vyhoření a zlepšení pracovních podmínek
lékařů. Dále byl na General Assembly zvolen
do výkonné rady MUDr. Jan Přáda na pozici
Communication Officer.
Na každém mítinku jsou prezentovány
zprávy z jednotlivých zemí, které ilustrují
aktuální situaci ve zdravotnictví. Naše zpráva z České republiky se týkala především
přípravy novely zákona o postgraduálním
vzdělávání a kampaně „Zdravotnictví volá
o pomoc“. Ráda bych zde ve stručnosti tyto
zprávy zmínila. U každé země je v závorce
napsáno, kolik procent HDP investuje země
do zdravotnictví. Pro srovnání, do českého
zdravotnictví putuje 7,4 % HDP, do slovenského 8,1 % HDP.

Velká Británie 9,4 % HDP

Ve Velké Británii je stále velkým tématem brexit, který vnáší nejistotu samozřejmě
nejen do zdravotnictví. Stále není jasné, jaké
podmínky budou mít lékaři z ciziny. Nyní
v UK pracuje 35 % lékařů, kteří nemají vystudované medicínské vzdělání v Británii.
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V dubnu 2016 byly 1773 doktorům položeny otázky týkající se jejich pracovních
podmínek. Výsledky ukazují, že 58 % času je
věnováno léčení, resp. medicínské práci, 35 %
času zabere administrativa a 8 % připadne
na výzkum a akademické aktivity. Průměrný
počet odpracovaných hodin za týden se snížil
na 48 hodin. Rakouští lékaři lobbují za snížení
týdenní pracovní doby na 41 hodin. Také poprvé byli i mladí lékaři požádáni, aby se účastnili on-line ankety, ve které měli hodnotit své
postgraduální vzdělávání. Z ankety vyplývá,
že kvůli nedostatku zaměstnanců musí mladí
lékaři často dělat práci nelékařského personálu místo adekvátního vzdělávání. Polovina
respondentů považuje za největší problém
práci přesčas.

Německo 11,3 % HDP

Pracovní doba je v Německu 38–40 hodin
týdně a je většinou dodržována. Lékaři nejsou
zatíženi administrativou, kterou má na starosti asistentka. Co se týče těhotných lékařek, pro
ty mají velmi příznivé podmínky. Lékařky na
mateřské dovolené většinou dostávají 100 %
své předešlé mzdy.

Portugalsko 9,5 % HDP

Od roku 2015 nemá více než stovka mladých lékařů rezidenční místo ve specializovaném vzdělávání. Podle nových regulí rezidenti
nesmí pracovat více než 12 hodin vcelku, ale
většina nemocnic se staví proti těmto regulím.

Španělsko 9 % HDP

Španělské ministerstvo zdravotnictví vypisuje volná místa ve státních nemocnicích
a konkrétní počty nabízených specializací
po celém Španělsku. Stát přitom finančně

motivuje zdravotníky, aby se státní službě
věnovali naplno a neprovozovali k tomu ještě soukromé ambulance. Ve Španělsku jsou
obrovské rozdíly v lékařské péči mezi regiony i v rámci regionů. Navíc každý absolvent
medicíny musí splnit celonárodní zkoušku
MIR, podle které je následovně přiřazen do
určitého regionu. Od krizového roku 2011
odešlo mnoho lékařů do zahraničí, především
do Británie.

Chorvatsko 7,8 % HDP

V Chorvatsku se před několika lety,
nejspíše kvůli zamezení odchodů lékařů do
zahraničí, změnily podmínky k získání atestace a ta se stala skoro nedosažitelnou. Opak
se stal pravdou, lékaři hromadně odcházejí
a maturanti volí jiné obory než medicínu. Platy se pohybují okolo 3000 eur. Státní sektor
dorovnává soukromé platy díky úplatkům,
které mohou být v řádu tisíců eur. Od července 2016 má být platná nová regule týkající se
rezidenčních programů (dodržování pracovní
doby, postgraduální vzdělávání atd.). Bohužel
nemocnice nechtějí tuto reguli podepsáním
nových smluv implementovat a dodržovat.

Nizozemsko 10,9 % HDP

V Nizozemsku právě probíhá restrukturalizace a individualizace postgraduálního vzdělávání. Vzniká systém školitelů
a školenců, specializační vzdělávání se mění
z time based (atestace může být dosažena
až po určitém čase) na activity based (důraz
kladen na počet výkonů). Akademie AIOS
bude pořádat školení pro školitele, aby byla
zajištěna kompetentnost školitelů. V říjnu pořádá akademie kongres ve formě workshopů
pro všechny školence.

Švédsko 11,9 % HDP

Švédsko se v posledních letech také věnuje přeměně postgraduálního vzdělávání,
nyní s ohledem na imigrační krizi chce implementovat nové podmínky pro lékaře ze
třetího světa.
MUDr. Monika Hilšerová
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Lékař neodpovídá za výsledek,
jen za odborně chybný postup
Nešťastná vyjádření některých lékařů o právu pacienta na odškodnění

P

oskytovatel zdravotní služby
neodpovídá za výsledek, ale
pouze za postup non lege artis.
Každý zákrok má svá rizika
a poškozený sám nese následky náhody,
která jej postihla. Sami lékaři někdy nesmyslně doporučují odškodnění v případech, kdy pro to není právní důvod.
V poslední době jsem se opakovaně setkal
se situací, kdy zpravidla na žádost pacienta nebo jeho advokáta některý lékař napsal
pacientovi nejen lékařskou zprávu, kterou
hodnotil zdravotní stav pacienta po nějakém zákroku prováděném jiným lékařem,
ale současně doplnil svůj vlastní „právní
názor“ na daný případ, např. slovy: „Nechápu postoj nemocnice – proč nechce férově
odškodnit poškozeného pacienta.“ V konkrétním případě šlo např. o ortopedickou
operaci, provázenou značnými riziky, neboť
šlo o opakovaný výkon, který mnozí ortopedi odmítli pro rizika s ním spojená vůbec
provést. Sám lékař, který napsal posudek
s dovětkem o tom, že by pacient měl být férově odškodněn, ve svém posudku současně
konstatuje, že postup ortopeda při provádění
zákroku byl správný a jedině možný a naplnilo
se riziko se zákrokem spojené, o kterém byl
ovšem pacient náležitě předem informován.
Posuzující lékař v tomto případě byl ošetřujícím lékařem pacienta, který o něho pečoval
po provedeném zákroku, nebyl v postavení
soudního znalce, ale přesto zhodnotil postup
kolegy jako lege artis a postup nemocnice
jako nepatřičný, když nechce pacienta „férově
odškodnit“. S tímto přístupem jsem se setkal
vícekrát, kdy lékař, kterému zřejmě bylo líto
nešťastného osudu pacienta po nezdařeném,
ale správně prováděném zákroku, projevil
podivení, proč mu dobrovolně poskytovatel
zdravotní služby s využitím svého pojištění
neposkytne náhradu škody a nemajetkové
újmy. Pro pacienta má pochopitelně psychologicky takové prohlášení lékaře obrovský
význam – sám odborný lékař se podivuje,
proč s ním nemocnice nejedná férově a neposkytne mu odškodnění, když se zákrok
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nezdařil. Skutečnost, že bylo postupováno
s náležitou odborností – lege artis, nepovažuje
pacient, ale bohužel někdy ani posuzující
ošetřující lékař pacienta za významnou. Při
zákroku došlo k poškození zdraví pacienta,
tak je třeba mu poskytnout náhradu. Právně
je tento názor naprosto chybný a může vést
k mnoha nedorozuměním, zvláště za situace, kdy jak poskytovatel zdravotní služby,
tak jeho pojistitel poté, co zjistí, že postup
byl na náležité odborné úrovni – lege artis,
pochopitelně bezdůvodně náhradu škody
ani nemajetkové újmy neposkytne. Pacient,
který má v ruce vyjádření lékaře, proč není
férově odškodněn, to pochopitelně považuje
za křivdu. Žaluje příslušného poskytovatele
zdravotní služby, případně podává trestní
oznámení na lékaře, kteří prováděli zákrok,
a ohání se stanoviskem lékaře, podivujícího
se nad tím, proč není férově odškodněn.

Lékař neodpovídá za výsledek,
ale za správný odborný postup

Je třeba si uvědomit, že lékař neodpovídá
za výsledek. Nemá jakousi absolutní objektivní
odpovědnost za to, jak případný zákrok nebo
léčba dopadne. Odpovídá za to, že jeho postup
byl na náležité odborné úrovni, tedy v souladu s uznávanými postupy a pravidly lékařské
vědy při respektování individuality pacienta
a s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Nic víc. Pokud správný postup
byl dodržen a poskytnutá péče, zákrok apod.
byly na náležité odborné úrovni, neodpovídá
lékař ani poskytovatel zdravotní služby pacientovi za škodu či nemajetkovou újmu, která
mu vznikla tím, že se naplnilo určité riziko,
zákrok se nezdařil nebo měl nějaké vedlejší
nežádoucí účinky – někdy i velmi závažné.
Pokud pacient byl v rámci informovaného souhlasu předem náležitě upozorněn na
v úvahu připadající reálná rizika zákroku,
která se posléze naplnila, pokud vyslovil se zákrokem informovaný souhlas a postup lékaře
byl na náležité odborné úrovni, přesto však
zákrok zanechal nežádoucí újmu na zdraví
pacienta, platí tradiční zásada, že poškozený
nese následky náhody, která jej postihla (ca-

sum sentit dominus)1). V takovém případě, byť
k újmě na zdraví došlo v rámci prováděného
lékařského zákroku, nemůže pacient úspěšně
uplatnit právo na náhradu škody na zdraví
nebo právo na náhradu nemajetkové újmy.
Samozřejmě může být vedena široká odborná diskuse o tom, co je a co není postup
lege artis. Definice pojmu náležitá odborná
úroveň, což je synonymum pojmu lege artis,
je pro lékaře příznivá, byla potvrzena Ústavním soudem ČR a je zcela zřejmá. Vyplývá
z ní to, co již opakovaně konstatoval ve svých
judikátech Nejvyšší soud ČR, totiž že diagnostický omyl, chyba v diagnóze sama o sobě
není postupem non lege artis ani nedbalostí.
Za postup non lege artis nebo nedbalost by
bylo možno považovat leda situaci, kdy lékař
bezdůvodně nevyužil dostupné diagnostické
prostředky k tomu, aby správnou diagnózu
zjistil. Rovněž manuální nezdar, kdy dojde
ve zlomku vteřiny k chybnému pohybu, který
způsobí újmu na zdraví pacienta, není postupem non lege artis, zvláště pokud odborná literatura uvádí určité procento případů, kdy se
takové riziko při zákroku naplní. Za porušení
pravidel lékařské vědy a postup non lege artis
by bylo možno považovat leda situaci, kdy celý
odborný postup lékaře při léčbě pacienta,
nebo alespoň dílčí postup při řešení nějaké
konkrétní situace by byl v rozporu s uznávanými postupy a pravidly lékařské vědy, tedy
lékař by postupoval odborně chybně. Manuální nezdar však není odborně chybný postup,
je to náhoda a přípustné riziko příslušného
zákroku. Kdy jde o přípustné riziko a přípustný manuální nezdar a kdy již jde o chybný odborný postup, který lze označit jako porušení
uznávaných postupů a pravidel lékařské vědy,
musí ovšem příslušným orgánům, případně
soudu vždy náležitě vysvětlit soudní znalec
z příslušného medicínského oboru. Může se
stát, že postup je zcela správný, nedošlo ani
k diagnostickému omylu, ani k manuálnímu
nezdaru, a přesto výsledek zákroku představuje nečekanou újmu na zdraví pacienta. To
je přesně situace, kdy se naplnila nešťastná
náhoda, jejíž důsledky nese sám poškozený,
a nikoli jeho lékař, který postupoval správně.
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PRÁVNÍ PORADNA

Pacient musí být na rizika zákroku
upozorněn, ale toto upozornění
není bezbřehé – jak upozornil
nedávno Nejvyšší soud ČR

Jinou záležitostí je, pokud pacient orientuje žalobu na to, že předem nebyl na
v úvahu připadající riziko zákroku vůbec
upozorněn. Pokud jde o reálné a závažné
riziko a pacient na něj upozorněn nebyl, jde
pochopitelně o porušení jeho práv. Nemusí
to však znamenat, že za způsobenou újmu
poskytovatel zdravotní služby odpovídá.
Podle stanoviska Nejvyššího soudu ČR 2)
v případě nedostatečného poučení o možných rizicích a alternativách zákroku, ač
jinak byla zdravotnická služba poskytnuta
lege artis, odpovídá poskytovatel za škodu
na zdraví pouze tehdy, prokáže-li pacient, že
při znalosti rozhodných skutečností, o nichž
měl být poučen, bylo reálně pravděpodobné, že by se rozhodl jinak, tj. že by zákrok
nepodstoupil. Jinak by za újmu na zdraví
poskytovatel neodpovídal ani při nedostatečném poučení pacienta, mohl by však nést
odpovědnost za zásah do jeho přirozených
práv, což by byla odpovědnost v jiném řádu
výše náhrady nemajetkové újmy, než kdyby
odpovídal za škodu na jeho zdraví. Pokud
však byl pacient náležitě informován a na
riziko upozorněn, vzal jej na vědomí a riziko
se posléze naplnilo, přičemž celkový postup
byl na náležité odborné úrovni, není možno
činit lékaře a poskytovatele zdravotní služby
odpovědným za škodu na zdraví, případně
nemajetkovou újmu, například zásah do rodinného a osobního života. Je třeba též upozornit, že v uvedeném judikátu Nejvyšší soud
ČR současně konstatoval, že informovaný
souhlas, pokud jde o výčet rizik spojených
se zákrokem, nemůže být bezbřehý – o tom
jsme již v časopisu Tempus medicorum informovali. Jde o to, jak závažné následky
pacientovi hrozí v případě naplnění rizika
a jak pravděpodobné je, že k jeho naplnění
skutečně dojde. V této souvislosti je třeba
upozornit i na ustanovení § 2639 odstavce 2
nového občanského zákoníku, podle kterého
musí-li si poskytovatel být vědom, že u ošetřovaného vyvolal představu, že péčí o zdraví
dosáhne určitého výsledku, ač ví nebo musí
vědět, že výsledku nemusí být dosaženo, je
povinen i toto ošetřovanému vysvětlit.

Škoda způsobená povahou
použité věci

Podle občanského zákoníku účinného do
31. 12. 2013 existovala odpovědnost za výsledek, tzv. absolutní objektivní odpovědnost
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v případě, že škoda na zdraví byla způsobena
povahou použité věci – přístroje, nástroje,
léku. Nový občanský zákoník konstruuje odpovědnost za škodu způsobenou použitou
věcí jinak a pro lékaře podstatně příznivěji.
Za škodu odpovídá poskytovatel zdravotní
služby pouze tehdy, pokud použitá věc byla
vadná (pak však může uplatnit odpovědnost
vůči výrobci), případně byla použita chybně nebo byla zanedbána její údržba a řádné
opatrování a v důsledku toho došlo k újmě
na zdraví. Samotná škoda způsobená povahou použité věci při zdravotním zákroku,
nedošlo-li k chybě při použití věci, nešlo-li
o chybnou věc nebo špatně ošetřovanou věc,
se od 1. ledna 2014, podle nového občanského
zákoníku, již neuplatní.

Posudky odborně
nepříslušných znalců

Opakovaně se bohužel rovněž stává, že
na žádost advokátní kanceláře nebo samotného pacienta vypracuje znalec z lékařského
oboru znalecký posudek, kterým hodnotí
činnost lékařů zcela jiné odbornosti, ve které sám znalec nemá ani atestaci, a hodnotí
výkony, které sám nikdy nedělal a není ani
oprávněn je provádět. V nedávné době se
například opakovaně stalo, že znalec z oboru chirurgie, který nemá atestaci z gynekologie a porodnictví, hodnotil správnost
či nesprávnost postupu lékařů v oboru
gynekologie a porodnictví. Opakovaně se
též stalo, že znalec z oboru neurochirurgie
hodnotil správnost postupu ortopeda, ač
sám ortopedem není. Takový znalecký posudek pochopitelně „ve finále“ nemůže obstát
a znalec, který jej vypracoval, aniž k němu
byl kompetentní, by měl nést odpovědnost
za své jednání.

Vždyť to stejně zaplatí pojišťovna,
tak proč nárok neuznat?

Lékař, který se podivuje „proč nemocnice férově pacienta neodškodní, když při
zákroku došlo k újmě na zdraví“, takto často
jedná v lítosti nad újmou na zdraví, která
pacienta postihla. Vychází z toho, že nemocnice je přece pojištěna, pojistitel škodu zaplatí, nikdo z lékařů nebude kriminalizován
a pacient obdrží alespoň nějakou finanční
kompenzaci za neštěstí, které jej postihlo.
Tento přístup je ovšem zavádějící z několika
důvodů. Jednak velké množství pojistných
událostí může zbytečně vést ke zvýšení
pojistného, které musí nemocnice platit.
Kromě toho podle nového občanského zákoníku v případě závažné újmy na zdraví

může uplatňovat nárok na náhradu nemajetkové újmy v podobě zásahu do rodinného
a osobního života každý, kdo pociťuje újmu
na zdraví pacienta jako své osobní neštěstí.
Navíc zákrok, který zanechal újmu na zdraví
pacienta, může být nejen jednorázově odškodněn, ale do budoucna může ztěžovat
pacientovi přístup k výkonu zaměstnání
a soud mu může přiznat pravidelnou měsíční rentu k vyrovnání ztráty na výdělku nebo
k úhradě ošetřovatelské péče v souvislosti
s újmou na zdraví. Někdy v těchto případech
může pojistná událost převýšit hranici pojistné smlouvy a posléze poskytovatel nese
další náklady sám, zvláště v případě přiznání
renty nebo v případě závažných psychických
potíží pacienta v důsledku újmy, kterou při
zákroku utrpěl a které přetrvávají třeba celý
zbytek jeho života. Proto je vhodné držet
se zákona a uznávat odpovědnost za újmu
na zdraví pouze tehdy, pokud jsou k tomu
splněny zákonné podmínky.

Co je třeba zhodnotit, je-li
uplatněn nárok na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy

Lékař, který je nařčen z odborně chybného postupu, by si měl položit následující
základní otázky:
1. U
 dělal jsem nějakou odbornou chybu?
2. Je možno tuto chybu označit jako porušení
postupu lege artis, tedy postupu na náležité
odborné úrovni – byl můj postup v rozporu
s uznávanými postupy a pravidly lékařské
vědy? Nebo šlo naopak o přípustné riziko
zákroku?
3. Lze konstatovat, že kdyby k odborné chybě
nedošlo, nedošlo by ani k újmě na zdraví
pacienta? Nebo by naopak k újmě na zdraví
došlo i při zcela správném postupu a újma
na zdraví není důsledkem mého odborného
pochybení?
Teprve dospěje-li poskytovatel zdravotní služby k závěru, že se evidentně dopustil
odborné chyby, která představuje postup non
lege artis – v rozporu s uznávanými postupy
a pravidly lékařské vědy – a že v důsledku
této chyby došlo k újmě na zdraví pacienta
(případně k jeho úmrtí), bude nést odpovědnost za tuto újmu a je třeba jednat o férovém
odškodnění. Lékař ani poskytovatel zdravotní
služby však neodpovídá za výsledek, ale pouze
za správný odborný postup.
JUDr. Jan Mach,
ředitel právní kanceláře ČLK
1)

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 25 Cdo 3434/2009

2)

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 25 Cdo 1381/2013
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Kontroly Státního ústavu pro kontrolu
léčiv – zdravotnické prostředky
Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb
při zacházení se zdravotnickými prostředky

Po tématech základní práva a povinnosti, které má poskytovatel zdravotních služeb vůči
kontrolnímu orgánu při provádění kontroly a problematice zacházení s léčivými přípravky,
uzavírá problematiku kontrolní činnosti SÚKL článek na téma zdravotnických prostředků.

Zdravotnický prostředek je poměrně podrobně vymezen v úvodních ustanoveních
zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Zatímco léčivé přípravky jsou charakterizovány konkrétním účinkem v lidském
těle či na jeho povrchu (např. farmakologickým,
imunologickým či metabolickým), u zdravotnických prostředků s ohledem na jejich povahu tato definice zcela chybí a je chápan jako
prostředek pro stanovení správné diagnózy,
odstranění zdravotního problému či dalších
činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče. Zákon rovněž stanoví, co nelze považovat
za zdravotnický prostředek (ust. § 2 odst. 3).
Pro zdravotnické prostředky je charakteristická jejich široká škála od spotřebního materiálu po diagnostické a terapeutické přístroje
(od teploměru až například po magnetickou
rezonanci). Základní zásadou, která se vztahuje
na každý, byť triviální spotřební zdravotnický
prostředek (materiál), je používání zdravotnického prostředku v souladu s návodem na
použití nebo způsobem uvedeným na obalu,
a to k určenému účelu podle pokynů výrobce.
Tuto zásadu je potřeba vždy dodržovat, neboť
je velmi často předmětem kontroly.

Klasifikace zdravotnických prostředků

Zdravotnické prostředky se zařazují podle
míry zdravotního rizika odpovídajícího použití
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daného zdravotnického prostředku, v souladu
s přílohou č. 9 nařízení vlády č. 54/2015 Sb.,
o technických požadavcích na zdravotnické
prostředky, do rizikových tříd I, IIa, IIb nebo
III, a to vzestupně podle míry zdravotního rizika odpovídajícího použití daného zdravotnického prostředku, nejde-li o aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a diagnostické
zdravotnické prostředky in vitro (nař. vlády
č. 55/2015 Sb., nař. vlády č. 56/2015 Sb.).
I (neinvazivní) – obvazový materiál, rehabilitační lůžka, stetoskop, ortézy,
IIa – zdravotnické prostředky s elektrickou
měřicí funkcí, které se nacházejí či používají
v lidském těle krátkodobě či na povrchu, např.
injekční jehly, skalpely, tonometry, elektrické
teploměry, močové katétry, infuzní sety,
IIb – nacházejí se v lidském organismu po
nespecifikovanou dobu, např. kontaktní čočky,
steny, rtg, počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance, inzulinová peéra,
III (invazivní) – nitroděložní tělíska, zdravotnické prostředky obsahující léčivý přípravek, kardiovaskulární katétry, endoprotézy,
srdeční chlopně,
IVD – testy pro stanovení virových infekcí,
laboratorní přístrojové analyzátory, testy pro
stanovení krevních skupin, testy pro sebetestování – těhotenský test.

Zacházení se zdravotnickými
prostředky

Zdravotnický prostředek lze používat jen
k určenému účelu podle pokynů výrobce, a to
výhradně osobou, která na základě odpovídajícího vzdělání a praktických zkušeností
poskytuje dostatečnou záruku odborného
používání konkrétního zdravotnického prostředku v souladu s jeho návodem k použití.
Způsob používání a účel zdravotnického prostředku vyplývá z návodů k použití a informací
o bezpečném používaní určených uživatelům.

Osoba poskytující zdravotní služby prostřednictvím zdravotnického prostředku (případně
i pacient) musí být rovněž poučena o nutnosti
přesvědčit se před každým použitím zdravotnického prostředku o jeho řádném technickém
stavu, funkčnosti a možnosti bezpečného použití, pokud takové ověření zdravotnického
prostředku přichází v úvahu. V těchto případech je myšlena zejména vizuální a základní
kontrola zdravotnického prostředku, tj. zda
přístroj řádně funguje, ověření přesnosti měření, případná zběžná kontrola technického
stavu v rámci možností (zejména časových)
v konkrétní situaci. Tento zákonný požadavek se přiměřeně vztahuje i na příslušenství,
programové vybavení a další výrobky, u nichž
se předpokládá interakce s daným zdravotnickým prostředkem. Dále je potřeba zajistit
řádné skladování a nakládání se zdravotnickým
prostředkem v souladu s návodem k použití
a dalšími pokyny výrobce. Podmínky uchovávání je potřeba pravidelně monitorovat (používat
kalibrovaný teploměr) a vést o tom písemné
záznamy. Rovněž je nezbytné vést a uchovávat
dokumentaci o zdravotnických prostředcích,
u kterých musí být prováděna instruktáž, dále
u kterých musí být podle pokynů výrobce prováděna odborná údržba a které jsou právním
předpisem upravujícím oblast metrologie
označeny jako pracovní měřidla. Náležitosti
dokumentace používaných zdravotnických
prostředků stanoví prováděcí právní předpis,
kterým je vyhl. č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických
prostředcích, v platném znění (konkrétně ust.
§ 10). Pokud je při poskytování zdravotních služeb použit aktivní implantabilní zdravotnický
prostředek nebo zdravotnický prostředek rizikové třídy IIb nebo III, musí být o tomto proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci
pacienta. Výčet zákonných povinností uzavírá
povinnost provádět pravidelný servis a revize.
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Zdravotnický prostředek nelze použít v následujících, zákonem uvedených případech:
– existuje důvodné podezření, že bezpečnost
a zdraví pacientů nebo třetích osob jsou
ohroženy, a to i v případě, že zdravotnický
prostředek je řádně instalován, popřípadě
zaveden do lidského těla, udržován a používán v souladu s určeným účelem,
– uplynula doba jeho použitelnosti,
– má z hlediska své výroby nedostatky, které
mohou vést k ohrožení zdraví pacientů nebo
třetích osob,
– může být ohrožena bezpečnost nebo ovlivněna účinnost zdravotnického prostředku
v důsledku zjevně porušené celistvosti originálního balení, nebo
– nemá k dispozici návod k použití v českém
jazyce (tato podmínka nemusí být splněna
u zdravotnického prostředku rizikové třídy I
nebo IIa, u něhož výrobce stanovil, že jej není
třeba pro bezpečné používání zdravotnického
prostředku).
Poskytovatel zdravotních služeb by měl
důsledně zvážit a prověřit subjekt, od něhož
zdravotnický prostředek pořizuje. V tomto případě doporučujeme konkrétního distributora
prověřit v Registru zdravotnických prostředků,
který spravuje SÚKL a je dostupný na jeho
webových stránkách (www.sukl.cz). Registr
zdravotnických prostředků v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích obsahuje
informace o registrovaných osobách zacházejících se zdravotnickými prostředky, informace
o notifikovaných zdravotnických prostředcích
a informace poskytnuté výrobcem, zplnomocněným zástupcem nebo distributorem v souvislosti s opatřeními s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod podle § 74 odst. 2
zákona o zdravotnických prostředcích.
Jedná-li se o registrovaného distributora,
je před převzetím zdravotnického prostředku
vždy potřeba pečlivě překontrolovat, zda není
zdravotnický prostředek nijak poškozen, zejména vizuální kontrolou originálního balení
zdravotnického prostředku. Je-li obal zdravotnického prostředku narušen a poskytovatel
zdravotních služeb má podezření na nevhodné
zacházení či špatnou manipulaci, je třeba takovýto zdravotnický prostředek odmítnout
převzít.
Před samotným pořízením konkrétního
zdravotnického prostředku je vhodné získat co
nejvíce informací, ať už provozního charakteru,
četnosti servisních prohlídek, zajištění servisu
autorizovaným technikem, nebo informace
k nutnosti odborné instalace zdravotnického
prostředku a další. Tyto informace je třeba
požadovat od registrovaných distributorů
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zdravotnických prostředků a současně je
lze získat a ověřit v Registru zdravotnických
prostředků. Doporučujeme zejména důsledně prověřit nutnost odborné instalace a zajištění odborného servisu, zda pro konkrétní
zdravotnický prostředek je v ČR tato činnost
zajištěna, a to i do budoucna. Řada lékařů má
totiž problém s následným zajištěním kvalifikovaných odborných prohlídek a pozáručního
servisu v souladu s platným zněním zákona
o zdravotnických prostředcích. Při pořízení
nového zdravotnického prostředku je nezbytné
uchovávat doklady o jeho nabytí (archivovat
objednávky, faktury, dodací listy).
Při poskytování zdravotních služeb může
být použit pouze zdravotnický prostředek, u kterého bylo vydáno prohlášení o shodě a který byl
opatřen označením CE. Výjimkou jsou zdravotnické prostředky, které nejsou označeny CE, a to
z důvodu uvedení do provozu před datem nabytí
účinnosti zák. č. 268/2014 Sb., a současně byl používán v souladu s ust. § 52 zák. č. 123/2000 Sb.
(původní zákon o zdravotnických prostředcích).
Takovýto zdravotnický prostředek může být
nadále používán při dodržení ostatních podmínek stanovených tímto zákonem pro používání
zdravotnických prostředků neomezeně, neboť
přechodné ustanovení nestanoví žádné časové
omezení (ust. § 98 odst. 3).
Povinná evidence zdravotnických prostředků byla zmíněna výše a týká se pouze
těch zdravotnických prostředků, u nichž je
povinná instruktáž, dále těch, u nichž je povinná odborná údržba stanovena výrobcem
a u zdravotnických prostředků s měřicí funkcí.
Vyjma uvedené případy není nutno vést seznam všech zdravotnických prostředků, které
poskytovatel zdravotních služeb používá, avšak
je potřeba dbát na to, aby nebyly zdravotnické
prostředky používány po uplynutí doby použitelnosti. Zdravotnické prostředky je tedy třeba
pravidelně kontrolovat a případně vyřazovat.
Záznam o kontrole by měl být archivován po
dobu jednoho roku od vyřazení konkrétního
zdravotnického prostředku.

Instruktáž, servis, odborná
údržba, revize a oprava

Instruktáž se podle zákona provádí u aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, aktivních zdravotnických prostředků
rizikové třídy IIb nebo III a zdravotnických
prostředků, u nichž to stanovil výrobce. Tyto
zdravotnické prostředky může obsluhovat
pouze osoba, která absolvovala instruktáž
k příslušnému zdravotnickému prostředku nebo k některému zdravotnickému prostředku totožného typu provedenou v souladu

s příslušným návodem k použití a současně
byla seznámena s riziky spojenými s používáním uvedeného zdravotnického prostředku.
Instruktáž může provádět pouze osoba,
která na základě odpovídajícího vzdělání,
praktických zkušeností a poučení výrobcem
poskytuje dostatečnou záruku odborného
provádění instruktáže o správném používání
daného zdravotnického prostředku, případně
zástupci, které k tomu výrobce prokazatelně
zmocní. U zdravotnického prostředku, jehož
výrobce již zanikl, lze instruktáž nahradit
poučením osoby, která má v používání daného zdravotnického prostředku nejméně
pětiletou praxi, tento postup je však vhodné
konzultovat přímo se SÚKL. Poskytovatel
zdravotních služeb je povinen vést informace
o všech provedených instruktážích a uchovávat je po dobu 1 roku ode dne vyřazení zdravotnického prostředku z používání. Záznam
o instruktáži by měl obsahovat identifikační
údaje osoby, která instruktáž provedla, včetně
dokladu o pověření k instruktáži výrobcem,
dále upřesnění, kdy a kde byla instruktáž provedena, a jmenný seznam zúčastněných osob
poskytovatele zdravotních služeb.
Servis – odbornou údržbu a opravy zdravotnických prostředků je nutno provádět
v souladu s pokyny uvedenými výrobcem
v návodu k použití. Tyto činnosti může provádět pouze registrovaná osoba provádějící
servis. Jedná-li se o zdravotnický prostředek
s měřicí funkcí, musí být proveden servis měřicích funkcí.
Poskytovatel zdravotních služeb by měl
vždy před pořízením zdravotnického prostředku pečlivě zvážit náročnost provozu,
jeho údržby, a zejména zohlednit počet autorizovaných osob (servisů), jež jsou oprávněny provádět odbornou údržbu. Poskytovatel
zdravotních služeb je povinen vždy ověřit, zda
se jedná o osobu oprávněnou provádět servis
konkrétního zdravotnického prostředku, tj.
zda konkrétní osoba byla proškolena či pověřena výrobcem anebo jím autorizovanou
osobou k provádění servisu konkrétního zdravotnického prostředku. Kontrolní orgány
ověřují písemné pověření prokazující proškolení osoby výrobcem nebo jím autorizovanou osobou k provádění servisu konkrétního
zdravotnického prostředku.
Jak již bylo výše uvedeno, při pořizování
zdravotnického prostředku je vhodné zohlednit, zda výrobce výslovně stanoví, že servis
předmětného zdravotnického prostředku
může být proveden pouze jím autorizovanou
osobou, neboť v těchto případech je potřeba
ověřit autorizaci (technik doloží kopii pověře-
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ní výrobcem pro konkrétní zdravotnický prostředek) a při kontrole SÚKL tuto autorizaci
doložit. Informace lze získat z již zmíněného
Registru zdravotnických prostředků, neboť
osoby či firmy provádějící servis měly povinnost se registrovat nejpozději do 31. 3. 2016.
Odbornou údržbou se rozumí realizace
pravidelných bezpečnostně technických kontrol a dalších úkonů směřujících k zachování
bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického
prostředku. Je-li zdravotnický prostředek
elektrickým zařízením, je součástí odborné
údržby i elektrická kontrola. Odborná údržba se provádí u zdravotnického prostředku
s ohledem na jeho zatřídění do rizikové třídy,
v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem.
Pokud výrobce nestanoví četnost odborné
údržby u zdravotnického prostředku, který je
připojen ke zdroji elektrické energie, provádí
se odborná údržba minimálně každé dva roky.
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen
vést a uchovávat evidenci provedené odborné
údržby po dobu jednoho roku ode dne vyřazení zdravotnického prostředku z používání.
Pro úplnost je nutno uvést, že kontrolu
elektrické bezpečnosti v rámci odborné údržby nelze zaměňovat s elektrickou revizí, která
se provádí u zdravotnických prostředků, jež
jsou pevně připojeny k síťovému zdroji elektrické energie (výsledkem je protokol o revizi
opatřený kulatým razítkem). Tyto revize se
provádějí samostatně a nemají souvislost či
vazbu k periodickým bezpečnostně technickým kontrolám zdravotnického prostředku.
Bezpečnostně technickým kontrolám nepodléhají zdravotnické prostředky zařazené do
třídy I a IIa.
Revize se provádí vedle servisu u zdravotnického prostředku, který je připojen ke
zdroji elektrické energie, a zdravotnického prostředku, jehož součástí je tlakové nebo plynové
zařízení, a to v souladu s pokyny výrobce. Revizí se rozumí elektrická revize, tlaková revize
a plynová revize. Osoby provádějící revizi musí
splňovat podmínky odborné způsobilosti pro
provádění příslušného typu revize stanovené
jinými právními předpisy.
Opravou se rozumí soubor úkonů, jimiž
se poškozený zdravotnický prostředek vrátí
do původního nebo provozuschopného stavu, přičemž nedojde ke změně technických
parametrů nebo určeného účelu. Po provedení opravy, která by mohla ovlivnit konstrukční nebo funkční prvky zdravotnického
prostředku, musí osoba provádějící servis
zajistit, aby pracovník provádějící opravu
přezkoušel bezpečnost a funkčnost zdravotnického prostředku a o tomto přezkoušení
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pořídil písemný protokol. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen protokol o opravě
uchovávat nejméně 1 rok ode dne vyřazení
zdravotnického prostředku z používání.
V případě banálních oprav (např. výměna žárovek, pojistek apod.) se jedná o běžnou
údržbu, nikoliv o servis, který by bylo nutno
provádět prostřednictvím registrované osoby
(autorizovaného servisu). Zpravidla je rozsah
běžné údržby stanoven výrobcem jako uživatelská údržba a současně je i v návodu uveden
postup, jak danou výměnu provést svépomocí.

Dokumentace zdravotnických
prostředků

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen v souvislosti se zdravotnickými prostředky uchovávat:
– doklady o nabytí zdravotnického prostředku
(objednávky, faktury, dodací listy) a záruční
list,
– návod v českém jazyce,
– prohlášení o shodě (CE),
– dokumentaci používaných zdravotnických
prostředků, u kterých musí být provedena
instruktáž nebo u kterých musí být na základě pokynu výrobce provedena odborná
údržba či které jsou jiným právním předpisem označeny jako pracovní měřidla, jež
obsahuje:
– obchodní název zdravotnického prostředku,
– doplněk názvu označující variantu zdravotnického prostředku, pokud existuje,
– identifikaci zdravotnického prostředku uvedením čísla výrobní dávky, před kterou je
uveden symbol „LOT“ nebo sériové číslo,
pokud jsou výrobcem určeny,
– katalogové číslo varianty zdravotnického
prostředku přidělené výrobcem, pokud toto
číslo existuje,
– označení rizikové třídy nebo skutečnosti,
že se jedná o aktivní implantabilní zdravotnický prostředek nebo diagnostický
zdravotnický prostředek in vitro,
– j méno nebo název výrobce a distributora,
– umístění zdravotnického prostředku ve
zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb, jedná-li se o pevně instalovaný zdravotnický prostředek,
–d
 atum uvedení do provozu,
– informace o provedených instruktážích,
provedené odborné údržbě, provedených
opravách a provedených revizích.
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen hlásit SÚKL podezření na nežádoucí
příhody v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku při poskytování zdravotních
služeb. Ke splnění této povinnosti lze využít

elektronický formulář dostupný na webu
SÚKL (http://www.sukl.cz/hlaseni-nezadouci-prihody-a-podezreni-na-nezadouci-prihodu). Nežádoucí příhodu je potřeba
zaznamenat do zdravotnické dokumentace
konkrétního pacienta a vyplněný formulář
je rovněž vhodné archivovat.
V souvislosti s používáním zdravotnických prostředků je SÚKL oprávněn kontrolovat:
– provádění preventivních prohlídek, údržby
a oprav zdravotnických prostředků, včetně
revizí, ověřování přesnosti měření konkrétních zdravotnických prostředků, zjišťování
technického stavu a dodržování účelu použití určeného výrobcem,
– vedení a uchovávání evidence a dokumentace vztahující se ke zdravotnickým prostředkům (SÚKL kontroluje, zda je návod
přístupný na konkrétním pracovišti, kde se
zdravotnický prostředek používá),
– záznamy o instruktáži zaměstnanců, vyplývá-li tato povinnost ze zákona o zdravotnických prostředcích,
– záznamy o periodických prohlídkách
zdravotnických prostředků a nežádoucích
příhodách,
– používání zdravotnických prostředků
s ohledem na jejich účel stanovený výrobcem
v návodu k použití a informace pro uživatele,
které se vztahují k bezpečnému používání
konkrétního zdravotnického prostředku při
poskytování zdravotních služeb a jsou dodávány společně se zdravotnickým prostředkem
(návod k použití a informace pro uživatele
musí být uživateli kdykoliv přístupné),
– plnění povinností vztahujících se k provozu zdravotnických prostředků dle nařízení
vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky.
Tímto výčtem uzavíráme trilogii na téma
kontrolní činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv při poskytování zdravotních služeb
ve vztahu k obecným povinnostem poskytovatelů zdravotních služeb, ale i k povinnostem
ve vztahu k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Nepochybně se jedná
o velmi složitou problematiku.
Vznikne-li jakákoliv pochybnost či vyvstane
jakýkoliv dotaz, obraťte se na právní kancelář
ČLK, která vám poskytne radu či požadovanou
informaci. Rovněž se neostýchejte kontaktovat
právní kancelář ČLK i během kontroly prováděné SÚKL v případech, kdy se domníváte, že
pracovníci provádějící kontrolu překračují své
kompetence či postupují v rozporu se zákonem.
Mgr. Daniel Valášek, právní kancelář ČLK
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LÁZNĚ BĚLOHRAD A.S.  PŘIJMEME LÉKAŘKU/LÉKAŘE

Lázeňský resort Tree of Life****, Lázně Bělohrad a.s. přijme LÉKAŘKU/LÉKAŘE.
 Požadujeme: ukončený kmen, odbornost RFM výhodou; znalost anglického či arabského
jazyka; flexibilitu a trpělivost.
 Nabízíme: zázemí stabilní společnosti; nadstandardní mzdové ohodnocení; nástup možný
ihned nebo dle dohody; plný či částečný úvazek; v případě potřeby zajistíme ubytování.
 Životopisy zasílejte na e-mail prace@belohrad.cz nebo Lázně Bělohrad a.s., Personální
oddělení, Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad, Tel.: 493 767 340

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA
 PŘIJMEME VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE A FYZIOTERAPEUTA
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, akreditované zdravotnické zařízení, přijme pro svá
pracoviště v rámci celé ČR všeobecné praktické lékaře a fyzioterapeuta do Karlových Varů.
 Nabízíme: zajímavé platové podmínky, stabilní práci, plný pracovní úvazek, pevnou
pracovní dobu, podporu dalšího vzdělávání, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené,
5 dní indispozičního volna a další zajímavé benefity, pro lékaře nabízíme možnost získání atestace.
 Kvalifikační předpoklady: VŠ – lékařská fakulta, atestace všeobecné lékařství.
Pro fyzioterapeuta: osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu dle zák. 95/2004.
 Kontakt: jana.mikesova@zzmv.cz, dagmar.maskova@zzmv.cz, tel. 974 827 665.

MEDIFIN A.S.  RADIOLOGICKÝ ASISTENT
MEDIFIN PŘIJME RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA. Pro naše polikliniky přijmeme rdg asistenty – Praha 10, 4 a 5.
 Provoz: osmihodinový, od pondělí do pátku, víkendy volné.
 Požadujeme odborné rdg vzdělání, praxe vítána.
 Nabízíme: hrubou mzdu 28.000,-Kč/měs. plus odměny, stravenky, příspěvky na vzdělávání, na rekreaci, penzijko, sportovní kartičku Multisport ad.
 Kontakt pro více informací: Medifin a.s., Mgr. Markéta Hegerová, tel. 777 660 228, hegerova@medifin.eu

CCBR CZECH PRAGUE S.R.O.
 PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ
Nestátní zdravotnické zařízení CCBR Czech Prague s. r. o., zaměřené na provádění klinických hodnocení v oborech vnitřní
lékařství, revmatologie, dermatologie, gastroenterologie a neurologie hledá lékaře pro pracoviště v Praze 3.
0,4 pracovního úvazku, od 4/2017 na 1,0 úvazku, denní pracovní doba bez služeb.
 Podrobnější informace na osobním pohovoru.
 Očekáváme pečlivost, spolehlivost, středně pokročilou angličtinu. Klinická praxe a atestace výhodou.
 Kontakt: 605 227 450, jan.machek@ccbr.com

IMMUNIA SPOL. S R.O.

LÉKAŘ/LÉKAŘKA –
ALERGOLOGICKÁ
AMBULANCE V PRAZE

Přijmeme do svého týmu lékaře/ku do alergologické ambulance v Praze.  Nabízíme: dobré pracovní podmínky,
zajímavé finanční ohodnocení a jiné benefity, plný nebo
částečný úvazek dle dohody.  Kontakt:
zuskinova@immunia.org nebo tel.: 222 314 018

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha
5 hledá lékaře/lékařku pro Centrum vysoce specializované
péče pro transplantace plic.  Požadujeme: sp. způsobilost
z pneumologie, interny nebo imunologie a zájem o transpl.
medicínu. Plný úvazek, nástup dohodou.
 Písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail:
miloslav.marel@fnmotol.cz.  Nabízíme: možnost prof.
růstu, účast na unikátním programu transpl. plic, uplatnění
ve vědecké práci, nadstandardní fin. ohodnocení a další zam.

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE

PŘIJMEME LÉKAŘE – RŮZNÉ
OBORY

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov přijme lékaře/lékařky
na oddělení ARO, ORL a RTG. Tyto pozice jsou vhodné
i pro absolventy. Dále přijmeme lékaře/lékařky s atestací do
endokrinologické, urologické, kožní, diabetologické a oční
ambulance. Všechna pracoviště jsou nově moderně vybavena.
 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.

NEMOCNICE MĚŠICE

LÉKAŘ

Nemocnice Měšice - CIOP, z.s., Praha - východ, přijme lékaře
do plného prac. poměru a lékaře na pozici zástupce primáře.
 Požadujeme adekvátní vzdělání.  Nabízíme nadstandartní podmínky a individuální přístup. Nástup možný ihned.
 Informace na tel čís.: 606 126 009.

MEDI HELP SPOL. S R.O.

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

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

NEMOCNICE PÍSEK, A.S.

ANESTEZIOLOG

Nemocnice Písek, a.s. přijme LÉKAŘE na oddělení
ARO.  Požadujeme: odb. způs. lékaře, ukončený
základní kmen výhodou, spec. způsob. vítána, aktivní
přístup k práci, odolnost vůči stresu.  Nabízíme:
práci na akreditovaném pracovišti, moderní provoz
21. století, centrum infuzní terapie, motivující finanční
ohodnocení, přátelský mladý kolektiv, možnost dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefity, ubytování.
 Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589,
tel.: 382 772 020, e-mail: personalni@nemopisek.cz

OSOBNÍ LÉKAŘ, S.R.O.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Do zavedené ordinace v Milevsku přijmeme praktického
lékaře na plný úvazek.  Nabízíme: nadstandardní platové
ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání, navazující odbornosti v rámci polikliniky.  Kontakt:
pavla.jannova@osobni-lekar.com, nebo volejte 775 572 249.

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE V OBLASTI
ZDRAVOTNICTVÍ NA SLOVENSKU
?

Projekt PRÁCA v ZDRAVOTNÍCTVE se specializuje na personální inzerci právě z oblasti zdravotnictví na Slovensku
Kontakt: obchod@pracavzdravotnictve.sk, + 421 944 064 615
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Karlovarská krajská nemocnice, a. s., hledá lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví na
pozici zástupce primáře.  Požadujeme: licence vedoucího
lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení.  Nabízíme:
náborový příspěvek pro lékaře až 150.000 Kč; pracovní poměr
na 1,0 úvazku; nástup možný ihned; pomoc při zajištění bytu/
ubytování a příspěvek na bydlení; zázemí perspektivní krajské
nemocnice; celoživotní vzdělávání (včetně specializačního);
účast na odborných akcích. Velké množství zaměstnaneckých výhod.  Kontakt: Mgr. Jana Jirsová, tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz; MUDr. Jozef Bobrík, e- mail:
jozef.bobrik@kkn.cz

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO

PŘIJMEME PNEUMOLOGA

přijme lékaře/ku na oddělení pneumologie včetně léčby TBC.
Atestace výhodou, zájem o pneumologii podmínkou. Nadstandardní platové podmínky(dle praxe 55-75 tis. Kč včetně
tří služeb v měsíci), zaměstnanecké benefity, ubytování nebo
byt, krásné prostředí. Nástup dle dohody.  Kontakt:
lenka.smekalova@seznam.cz, tel. 461 550 712, 777 142 209,
www.olujevicko.cz

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ A.S.

LÉKAŘ/-KA

Společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s. přijme do týmu lékařů nového kolegu. Přijmeme i lékaře se zájmem o atestaci
z FBLR, který má dvouletý kmen z ortopedie, chirurgie, interny nebo neurologie.  Požadujeme: atestaci v oboru ortopedie, chirurgie, interny, neurologie nebo FBLR, 2. atestace
v oboru rehabilitačního lékařství VÝHODOU.  Nabízíme:
práci na moderním akreditovaném pracovišti (možnost spec.
vzděl. v oboru RHFM přímo na pracovišti), pevnou prac. dobu
+ možnost služeb, motivující finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity. Nástup ihned nebo dle domluvy.  Kontakt:
L.Charvátová, l.charvatova@llb.cz, tel: 466 860 529

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S.

PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA

Orlickoústecká nemocnice přijme do pracovního poměru PSYCHOLOGA/PSYCHOLOŽKU VE ZDRAVOTNICTVÍ
nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA/PSYCHOLOŽKU
s odbornou způsobilostí k výkonu povolání podle ust. §22
zák. 96/2004 Sb. Vhodné i pro absolventy.  Nabízíme:
zaměstnanecké benefity, profesní rozvoj na akreditovaném
pracovišti, možnost ubytování.  Zašlete životopis s motivačním dopisem na e-mail: jana.hrdinova@nempk.cz.
Tel. kontakt: 465 710 358.  Více informací na
www.nempk.cz v sekci Kariéra – Orlickoústecká nemocnice.

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.
VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
PRIMÁŘ / PRIMÁŘKA
INTERNÍHO
ODDĚLENÍ
Vsetínská nemocnice a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsa-

zení pracovního místa: Primář/Primářka Interního oddělení.
 Kvalifikační požadavky: specializovaná způsobilost v interním oboru dle zákona č.95/2004 Sb.; primářská licence
nebo prokázání předpokladů pro její získání dle pravidel ČLK;
zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb.
 Dále požadujeme: dobré organizační a řídící schopnosti;
znalost kódování dle metodiky DRG; zapojení do procesu budování a organizace nového interního pavilonu.  Nabízíme:
podporu odborného i osobního rozvoje; nadstandardní mzdové
ohodnocení odpovídající významu nabízené pozice; možnost
ubytování (1+KK až 3+KK); zaměstnanecké benefity (více na
www.nemocnice-vs.cz.).  Přihláška uchazeče musí obsahovat: strukturovaný životopis; doklady o dosaženém vzdělání
včetně primářské licence. Nástup od 1. 1. 2017 nebo dle dohody.  Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2016.  Přihlášky zasílejte
na adresu: Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01
Vsetín, Ing. Martin Pavlica, Náměstek pro personální řízení
pavlica@nemocnice-vs.cz, tel.:571 818 130

AQUAKLIM,S.R.O.

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA
AquaKlim, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: PRI-

MÁŘ/PRIMÁŘKA léčebně-rehabilitačního úseku Sanatorií
Klimkovice (v blízkosti Ostravy) pro práci v dětské léčebně.
 Požadujeme: vysokoškolské vzdělání lékařského směru;
specializovanou způsobilost v oborech neurologie nebo RFM
(FBLR); odbornou způsobilost dle zák. č. 95/2004; velmi
dobré organizační a řídící schopnosti; komunikační schop-

nost; schopnost koordinace týmové práce; schopnost aktivního, samostatného jednání; vstřícné chování a vystupování;
pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.  Nabízíme: zázemí
velké a stabilní společnosti; jednosměnný provoz; zaměstnanecké benefity (služební automobil, mobilní telefon, 5 týdnů
dovolené ….); možnost ubytování nebo přidělení služebního
bytu v blízkosti místa výkonu práce; nadstandardní finanční
ohodnocení; podporu odborného růstu a dalšího vzdělávání;
možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady; nástup možný
ihned nebo podle dohody.  Strukturované životopisy zasílejte na email: kariera@sanklim.cz, Tel.: 556 422 122.

AQUAKLIM, S.R.O.

LÉKAŘ/LÉKAŘKA
AquaKlim, s.r.o. Sanatoria Klimkovice ( v blízkosti Ostravy)

přijme: LÉKAŘE/LÉKAŘKU.  Požadujeme: VŠ vzdělání
lékařského směru; specializovanou způsobilost v oborech neurologie nebo RFM (FBLR); odbornou způsobilost dle zák. č.
95/2004; schopnost aktivního, samostatného jednání; pracovitost, spolehlivost a odpovědnost; zdravotní způsobilost a trestní
bezúhonnost.  Nabízíme: zázemí velké a stabilní společnosti;
jednosměnný provoz; příspěvek na penzijní připojištění; možnost ubytování nebo přidělení služebního bytu v blízkosti místa
výkonu práce; mzdu 65.000 - 85.000 Kč; další zaměstnanecké
benefity; podporu odborného růstu a dalšího vzdělávání; možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady; nástup možný ihned
nebo podle dohody.  Strukturované životopisy zasílejte na
email: kariera@sanklim.cz, Tel.: 556 422 122.

SLOVENSKO
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA

LEKÁRI
NA INTERNÉ ODDELENIE
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311,

022 16 Čadca prijme do pracovného pomeru lekárov na interné oddelenie.  Výhody: motivačné platové podmienky,
náborový príspevok, vernostný program.  Bližšie informácie na tel.: +421 414 604 394,
+421 414 604 692, e-mail: smolkova@kysuckanemocnica.sk

FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA PREŠOV

FNSP PREŠOV HĽADÁ
LEKÁROV
ŠPECIALISTOV
FNsP Prešov prijme do pracovného pomeru:

- lekára so špecializáciou v odbore pediatria s najmenej 10
ročnou odbornou praxou na manažérsku pozíciu
- primára oddelenia pediatrie
- lekára so špecializáciou v odbore chirurgia na oddelenie chirurgie
- lekárov so špecializáciou v odbore pediatrická kardiológia,
pediatrická neurológia a pediatrická intenzívna medicína.
 Kontakt: curilova@fnsppresov.sk

LÉKAŘ HLEDÁ MÍSTO NA
ODDĚLENÍ
REHABILITACE
Lékař bez atestace hledá místo na RHB oddělení v Pra-

ze a okolí s umožněním dokončení základního kmene.
 Kontakt: 776 000 843, pan.davidhorak@gmail.com

Státní léčebné lázně Janské
Lázně, s.p.
přijmou:

lékaře,
fyzioterapeuty
a zdravotní
sestry
Nabízíme:
• náborový příspěvek 10 000,(po zkušební době)
• možnost řešení i vašich
dosavadních závazků
u stávajícího zaměstnavatele
• příspěvek na stěhování
• možnost získání služebního bytu
• trvalý pracovní poměr u zavedené
perspektivní společnosti
• odpovídající mzdové podmínky
a zaměstnanecké benefity
• 5 týdnů dovolené na zotavenou
• podporu dalšího vzdělávání
a profesního růstu
• příspěvek na dopravu
Požadujeme:
• odpovídající vzdělání v daném
oboru, vhodné i pro absolventy
• profesionální a proklientské chování
• znalost AJ, NJ, RJ výhodou
Kontakt:
Soňa Mičánková,
email: sona.micankova@janskelazne.com
tel.: +420 499 860 120
mobil: +420 739 421 992
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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
S51/16 Novinky v pneumologii
Datum: 19. 11. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 7 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
• Plicní karcinom.
MUDr. Peter Palúch
• Pneumonie + empyem.
Odb. as. MUDr. Libor Fila
• Cystická fibróza dospělých.
• Transplantace plic.
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
• Plicní intersticiální procesy dif. dgn.
Odb. as. MUDr. Emília Kopecká
• Tuberkulóza. Biologická léčba, očkování.
Odb. as. MUDr. Alena Vlachová
• Asthma bronchiale, plicní eozinofilie.
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
• Novinky v managementu nemocných s CHOPN.
90/16 Kurz z dětského očního lékařství
Datum: 19. 11. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
MUDr. Anna Zobanová
• Slzné cesty a záněty spojivek.
MUDr. Jan Krásný
• Alergie.
• Strabismus.
MUDr. Anna Zobanová
• Refrakční vady.
95/16 Mobbing a bossing – jak na ně?
Datum: 26. 11. 2016
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Šikana se nevyhýbá ani zdravotnickým pracovištím a dokáže velmi negativně ovlivnit každodenní život všech,
kteří se s ní setkají. Program se věnuje všem aspektům
mobbingu a bossingu – osobnosti mobberů i jejich „obětí“,
průvodním jevům, které je provázejí, možnostem obrany
i dalším. Účastníci kurzu získají inspiraci k tomu, jak
tyto negativní jevy řešit i jak jim předcházet. Kurz je určen všem lékařům, kteří chtějí kultivovat svoje pracovní
prostředí.
103/16 Aktualizace vybraných postupů v PNP, praktický nácvik
Kurz ZZS HMP
Datum: sobota 26. 11. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 7 hodin, 9–15.30 hod.
Cena: 900 Kč
Odborný garant: MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel
ZZS HMP
MUDr. Petr Kolouch, MBA
• 4H + 4T, reverzibilní příčiny NZO.
Mgr. David Peřan
• Základní algoritmus KPR dle GL 2015.
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MUDr. Katarína Veselá
• Anafylaktická reakce.
Praktická část:
MUDr. Jiří Danda, MUDr. Katarína Veselá
• Alternativní zajištění dýchacích cest.
Mgr. Radomír Vlk, Mgr. David Peřan
• Kardiopulmonální resuscitace – nácvik.
MUDr. Jiří Danda, MUDr. Katarína Veselá
• Alternativní podání léčiv.		
105/16 Sexuálně přenosné choroby
Datum: 26. 11. 2016
Místo: Praha 4, Hotel ILF, učebna č. 3
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Zákoutská
Seminář bude zaměřen na klinický nález a diagnostiku
sexuálně přenosných infekcí, stálou a důležitou součást
klinické péče. V posledních 25 letech došlo k nárůstu
počtu infekcí v populaci, zároveň významný pokrok v diagnostice umožňuje spolehlivou detekci, léčbu a kontrolu
úspěšnosti terapie.
115/16 Postgraduální akademie: Novinky v urologii
Datum: 29. 11. 2016, od 15.00 hod.
Místo: Praha 3, Žižkovská věž
Délka: 4 hodiny
Odborný garant: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.;
MUDr. Květoslav Novák, FEBU
MUDr. Michal Pešl, FEBU
• Chirurgická léčba nádorů penisu.
MUDr. Vojtěch Fiala
• Neinfiltrující nádory močového měchýře.
MUDr. Lenka Plincelnerová
• Léčebné postupy u pokročilého karcinomu prostaty.
MUDr. Tomáš Hradec
• Erektilní dysfunkce.
MUDr. Marcel Drlík
• Hypospadie u dětí.
MUDr. Yvona Pichlíková
• Imunoterapie močových infekcí.
121/16 Postgraduální akademie: Lepek a onemocnění
s ním související
Datum: čtvrtek 1. 12. 2016 od 14.30 hodin
Místo: F&B Centrum – budova Staropramen (Nádražní
43/84, Praha 5)
Délka: 3 hodiny
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc., Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
Odborné sympozium je pořádáno v rámci Postgraduální
akademie při příležitosti vydání nového čísla časopisu
Postgraduální gastroenterologie a hepatologie. Problematice jednotlivých témat se budou věnovat sami autoři
v rámci tohoto odborného sympozia.
Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
• Celiakie – současnost a perspektiva.
Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
• Celiakie u dětí. Co je nového?
MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.
• Neceliakální glutenová senzitivita.
MUDr. Martin Fuchs
• Alergie na lepek, alergie na pšenici.
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
• Bezlepková dieta, kdy je skutečně potřebná?
Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
• Novinky v léčbě idiopatických střevních onemocnění
u dětí.
104/16 Chirurgie pro ambulantní chirurgy
Datum: 3. 12. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Pavel Kubíček
MUDr. Jiří Kletenský, Klinika plastické chirurgie FNKV
• Kožní nádory.
• Šlachová poranění ruky.
Prim. MUDr. Jiří Svoboda, přednosta Chirurgického odd.
Oblastní nemocnice Příbram
• Náhlé příhody břišní.
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., přednosta Chirurgické
kliniky FNKV
• Možnosti onkochirurgie solidních nádorů GIT.
Doc. MUDr. Igor Cižmář, Ph.D., přednosta Traumatologického oddělení FN Olomouc
• Chirurgie ruky v ambulantní praxi.
MUDr. Cecílie Stonová, Klinika popáleninové medicíny
FNKV
• Termická poranění.

106/16 Pediatrie
Datum: 3. 12. 2016
Místo: Praha 4, Hotel ILF, učebna č. 3
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
MUDr. Milan Trojánek
• Použití antibiotik v první linii. (2 hodiny)
Prim. MUDr. Martin Kynčl, MUDr. Blanka Prosová
• Zajímavé kazuistiky z Kliniky zobrazovacích metod EDA.
• Raná péče v dnešní době.
MUDr. Hana Zákoutská
• Pohlavně přenosné choroby v ordinaci dětského lékaře.
109/16 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy
(včetně praktického nácviku)
Nové postupy resuscitace dle doporučení ERC 2015
Datum: 6. 12. 2016, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: 1300 Kč
Účastníci obdrží publikaci Neodkladná resuscitace
a urgentní stavy
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
111/16 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy
(včetně praktického nácviku)
Nové postupy resuscitace dle doporučení ERC 2015
Datum: 7. 12. 2016, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: 1300 Kč
Účastníci obdrží publikaci Neodkladná resuscitace
a urgentní stavy
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
113/16 6. konference ČLK Etika a komunikace
v medicíně
Etická dilemata medicíny 21. století Kontroverze
současné medicíny
Datum: 8. 12. 2016
Délka: 7 hodin, 10–17 hod.
Místo: Hotel Grandior, Le Hotels Group, vchody Na Florenci 29 a Na Poříčí 42, Praha 1
Konference bude zaměřena na problematiku kontroverzí
v současné medicíně z pohledů předních odborníků různých odborností. K tématu konference bude opět vydána
monografie, kterou účastníci obdrží zdarma. Podrobnosti
budou uvedeny na stránkách ČLK.
96/16 Všichni pacienti nejsou stejní – vhled do pacientské typologie
Datum: 10. 12. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin, 9–12.30 hod.
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
V obdobných situacích pacienti reagují rozdílně, a to vytváří zvýšené nároky na komunikaci ze strany zdravotníků. Nedokonalá komunikace zdravotníky psychicky
zbytečně vyčerpává. Pacienti, se kterými to komunikačně
„drhne“, pak méně ochotně spolupracují – a to má negativní vliv na průběh péče o ně. Každý zdravotník jistě
dokáže svou komunikaci podvědomě přizpůsobit, pokud
však postupuje vědomě a se znalostí různých pacientských
typů, bude méně vyčerpaný a dosáhne lepších výsledků.
O typu pacienta rozhoduje mnoho faktorů – je to věk,
sociální status, dosažené vzdělání, dosavadní životní
zkušenost, temperament a v neposlední řadě také míra
zdravotní gramotnosti.
116/16 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 10. 12. 2016, 9–14 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Poplatek: 1800 Kč
Kredity: 6
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektor: Prof. Jan Přeučil

Vzhledem k tomu, že se Jan Přeučil rozhodl více věnovat
vystupování v divadlech, jedná se o jednu z posledních
možností zúčastnit se praktického semináře, na kterém
můžete vylepšit svůj mluvený projev. Kurz je úzce zaměřen
na otázku správných řečnických dovedností a návyků.
99/16 Resuscitace novorozence s praktickým
nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 15. 12. 2016
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů
tak, aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník měl možnost si své praktické
dovednosti ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač
certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající
se zajištění novorozence na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden
formou workshopu.
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81/16 Kurz z oboru nefrologie
Datum: 14. 1. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF
Délka: 6 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.
• Glomerulonefritidy a tubulointersticiální nefritidy vyššího věku.
Doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
• Nefroskleróza a hypertenze.
• Poruchy elektrolytů a vody u seniorů.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Obezita u nefrologicky nemocných.
• Funkční vyšetření ledvin, dávkování léků.
1/17 Poruchy spánku v dětském věku
Datum: 14. 1. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
• Dětská spánková medicína – přehled problematiky.
MUDr. Petra Uhlíková
• Insomnie z pohledu dětského psychiatra.
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
• Ospalé, nebo nepozorné dítě?
MUDr. Martina Ondrová, Ph.D.
• Obstrukční spánková apnoe – významný zdravotní problém.
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
• Abnormní stavy během noci.
Doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
• Syndrom náhlého úmrtí kojence.
2/17 Jak snadno a rychle zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
Datum: 14. 1. 2017
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2012. Metodika hodnocení je stanovena
Věstníkem Ministerstva zdravotnictví.
Podle uvedeného zákona je poskytovatel zdravotních
služeb povinen v rámci poskytování zdravotních služeb
zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Tato povinnost se nyní
vztahuje i na ambulantní lékaře, nejen na lůžková zařízení.
Zdravotnické zařízení musí mít vypracovánu odpovídající
dokumentaci a zajistit plnění stanovených požadavků všemi zaměstnanci. Tyto činnosti se pak kontrolují formou
tzv. interního auditu 1× ročně.
Tento seminář vás seznámí s požadavky zákona
č. 372/2011 Sb. a vysvětlí vám, jak co nejjednodušeji zavést systém hodnocení kvality a bezpečí ve vaší ordinaci
tak, aby vaše zdravotnické zařízení vyhovělo zákonným
požadavkům a současně aby tato povinnost zabrala jen
minimum vašeho času.
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SERVIS
Obsah kurzu:
• Legislativa.
• Kritéria pro hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní
péče.
• Minimální požadavky.
• Jak jednotlivé požadavky splnit.
• Jak zpracovat dokumentaci.
• Co je to interní audit a jak ho provést.
• Kdo může provést interní audit.
• Jak vyhodnotit kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
• Potřebuji externí audit a certifikát kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče?
• Praktické příklady.
• Diskuse.
3/17 Antibiotická terapie v primární péči
Datum: 14. 1. 2017
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice
Na Bulovce)
Kurz je zaměřen na antibiotickou léčbu komunitních
infekcí v dětském a dospělém věku. Absolvent kurzu se
seznámí s racionální antibiotickou terapií nejčastějších infekcí v ambulantní praxi, s problematikou bakteriální rezistence v závislosti na spotřebě a použitých
antibiotikách, správnou indikací mikrobiologických
vyšetření a jejich interpretací. Součástí kurzu je i přehled
nejčastěji užívaných antibiotik a základní informace
o jejich farmakologických vlastnostech. Na závěr kurzu
budou uvedena kazuistická sdělení, na kterých budou
rozebrány nejčastější problémy v běžné klinické praxi.
36/17 Lokální léčba dětských dermatóz
Datum: 18. 1. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Kredity: 2
Poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Štěpánka Čapková
4/17 Kurz intenzivní medicíny
Datum: 21. 1. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: MUDr. Jiří Valenta
Blok Invazivní hemodynamika pro anesteziology
a intenzivisty
Doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
• Co můžeme vyčíst z křivky arteriálního tlaku a CVP.
Doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.
• Plicnicový katétr – má stále místo v klinické praxi?
MUDr. Michal Matias.
• Seminvazivní a neinvazivní metody měření srdečního
výdeje.
MUDr. Jan Rulíšek.
• Jícnová a transtorakální echokardiografie v monitoraci
hemodynamiky.
Blok CRRT pro intenzivisty
MUDr. Michal Otáhal.
• RRT v intenzivní péči.
MUDr. Mychajlo Zakharchenko.
• Cévní vstupy, katétry, AV fistule, filtry a technické aspekty RRT.
Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
• Podpora funkce ledvin a její načasování.
Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
• Regionální citrátová antikoagulace.
20/17 Škola zad
Datum: 21. 1. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.
MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., MUDr. Dagmar Smilková
• Definice a cíle školy zad (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.
5/17 Hygienicko-epidemiologická problematika
v ambulantní praxi.
Datum: 21. 1. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Polanecký
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Kurz je zaměřen na praktické řešení každodenních situací a zahrnuje vše, co by měl ambulantní lékař vědět
z oblasti hygieny a epidemiologie pro správný chod své
ambulance (dezinfekce, sterilizace, hlášení infekcí atd.).
22/17 Jediná jistota je stálá změna (i ve zdravotnictví)
Datum: 28. 1. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
Všichni zdravotničtí manažeři se téměř každodenně
setkávají se změnami, které musí se svým týmem zvládnout. Účastníci si ujasní roli těch, kdo zdravotnické týmy
vedou, i těch, kteří tyto týmy tvoří. Budou si moci otestovat svůj postoj ke změnám. Pozornost bude věnována
i konkrétním příkladům změn ve zdravotnictví včetně
optimálních možností, jak tyto situace manažersky
zvládat – počínaje pochopením individuálního přístupu
jednotlivých členů týmu ke změnám a konče radami, jak
změny svému týmu nejlépe komunikovat.
35/17 Funkční vyšetření v pneumologii
Datum: 28. 1. 2017, 9–18 hod.
Místo: Karlovy Vary
Délka: 9 hodin
Cena: 1000 Kč
Odborný garant: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Koordinátor: MUDr. Vladimír Zindr
Lektoři: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D., MUDr. Jarmila
Fišerová, MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Stanislava
Kacrová, MUDr. Eva Voláková, MUDr. Vladimír Zindr
Funkční vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody v pneumologii a příbuzných oborech. Umožňuje nejen
porozumět patofyziologickým mechanismům plicních
onemocnění, ale jeho použití v klinické praxi pomáhá významným způsobem v diferenciální diagnostice plicních
onemocnění, rozlišení nebo určení podílu onemocnění
plicních, neuromuskulárních a kardiovaskulárních.
Funkční vyšetření plic se rovněž významně podílí na
diagnostice a monitorování plicních onemocnění a má
velkou výpovědní hodnotu pro určení prognózy plicních či některých neuromuskulárních a kardiovaskulárních onemocnění. Navíc tvoří zcela nezbytnou součást
předoperačních vyšetření hrudních i některých mimohrudních operací. Kurz je pojímán jako „certifikační“,
absolventi kurzu dostanou potvrzení.
Cílem kurzu je seznámit posluchače:
• se základy fyziologie a patofyziologie dýchání,
• s jednotlivými metodami vyšetření funkce respiračního systému,
• s principy hodnocení těchto vyšetření,
• s klinickým významem jednotlivých vyšetření pro onemocnění/funkci jednotlivých systémů,
• s kontrolou kvality funkčních laboratoří a jednotlivých
vyšetření.
6/17 Pediatrický screening poruch autistického
spektra
Datum: čtvrtek 2. 2. 2017, 15–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 3 hodiny
Koordinátor: PhDr. Kateřina Thorová
Rané projevy autismu od 12 měsíců do 3 let, testování dětí
s podezřením na poruchu autistického spektra v pediatrické a psychologické praxi v batolecím věku. Srovnání
sociálně komunikačního vývoje u dětí s autismem a bez
autismu, atypické projevy v chování v batolecím věku.
Screeningové testy a jejich omezení. Raná intervence.
Videoukázky.
21/17 Dětská ortopedie
Datum: 4. 2. 2017
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
• Kyčelní dysplazie, pes equinovarus, plochonoží.
MUDr. Josef Včelák
• Vadné držení těla, skoliózy.
MUDr. Petr Mašát
• Dif. dg. bolestí kolene u dětí.
• Přednášející bude upřesněn.
• Prezentace z rhb a fyzioterapie.
23/17 Pohybová aktivita seniorů
Datum: 4. 2. 2017
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Kongresové
centrum
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Lektorky: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, PhDr. Věra
Filipová
Seniorský věk je doprovázen involučními změnami,
včetně pohybového aparátu. Poruchy mobility mohou
vést také k pádům. Důležitým faktorem jsou preventivní opatření. Pohyb seniorů v zevním prostředí, rovněž
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v dopravních situacích, ať už jako chodců, nebo řidičů,
vyžadující zvláštní zřetel a opatření.
25/17 Laktační minimum
Datum: 11. 2. 2017
Místo: Brno, Vinařská 7, NCO NZO
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Marcela Černá
Přednášející: Jana Kollárová, MUDr. Marcela Černá,
Lubina Richterová
Kurz je určen především pro praktické lékaře pro děti
a dorost, kteří mají v oblasti kojení řadu zkušeností
z vlastní každodenní praxe. Kurz je proto zaměřen
nikoliv na základní zásady týkající se kojení, ale
především na novinky v této oblasti, nové pomůcky
a nové přístupy ve strategii rozvoje kojení a v neposlední
řadě na mýty a omyly v této oblasti. Součástí kurzu jsou
i praktické ukázky řešení problémových situací.
26/17 Dětská psychiatrie
Datum: 11. 2. 2017
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Lektor: MUDr. Petr Pöthe
Přednášející pracuje jako psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut. Posluchače seznámí se základními
východisky své praxe a hlavními teoriemi a technikami,
které v ní využívá. Zvláštní pozornost bude věnovat kazuistikám psychicky traumatizovaných dětí a terapeutické
práci s rodiči v zátěžových životních situacích (rozvod,
ztráta, násilí, sociálně patologické chování…).
27/17 Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření
při práci ve zdravotnictví
Datum: 11. 2. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Bc. Ing. Zuzana Hekelová
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.
7/17 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 16. 2. 2017
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD
Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů
tak, aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník měl možnost si své praktické
dovednosti ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač
certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající
se zajištění novorozence na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden
formou workshopu.
8/17 Diagnostika a léčba vztahů lékařů a farmaceutického průmyslu
Datum: 18. 2. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: Mgr. Jakub Dvořáček, MHA (Asociace
inovativního farmaceutického průmyslu)
Každodenní úskalí spolupráce lékaře a farmaceutické společnosti:
• Legislativní rámec – rizikové oblasti, možné sankce
(vztah k trestnímu právu).
• Návštěva reprezentanta farmaceutické společnosti.
• Dary a pobídky – od odborné literatury po iPad?
• Podpora kongresů a účasti individuálních lékařů na kongresech (sponzoring, nebo výkon práce?)
• Služby lékaře pro farmaceutický průmysl – přednášky,
kazuistiky. Neintervenční poregistrační studie, advisory
board, odborné akce – pravidla spolupráce, co je legální,
nemusí být ještě etické.
• Informace a komunikace mezi lékařem a farmaceutickým průmyslem – dovolená reklama či nedovolené
ovlivňování úsudku lékaře.
• Nástroje k zajištění správné spolupráce farmaceutické
společnosti, lékařů a zdravotnických zařízení:
• Evropská (EFPIA) a národní (AIFP) úroveň samoregulace a dohledu.
• Transparentní spolupráce průmyslu a lékařů – věc veřejná versus právo na ochranu soukromí.
• Oddělení Compliance – interní dohled a dozor nad marketingovými a propagačními aktivitami společnosti.

• Kazuistiky: Systém schvalování a hodnocení možné
spolupráce v jednotlivých farmaceutických společnostech.
9/17 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 25. 2. 2017
Místo: Praha,
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Na základě pravomocí daných zákonem č. 378/2007
Sb., o léčivech, a zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, Státní ústav pro kontrolu
léčiv kontroluje zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky při poskytování zdravotní
péče.
Cílem tohoto kurzu je seznámit lékaře provozující privátní praxe s tím, jaké povinnosti z obou uvedených zákonů
vyplývají, jak tyto povinnosti splnit a jak se připravit na
případnou kontrolu SÚKL.
Ing. Alena Pýchová
• Z jaké legislativy vyplývají povinnosti lékařů v souvislosti s používáním léčivých přípravků a zdravotnických
prostředků.
• Co to konkrétně pro lékaře znamená, tj. „co vlastně
dělat“:
• příjem léčivých přípravků, používání, evidence, kontrola dodržení teploty uchovávání léčivých přípravků
atd.,
• dokumentace zdravotnických prostředků, servis, školení zaměstnanců atd.
• Co je to řízená dokumentace a jak se řízená dokumentace tvoří.
• Pravomoci SÚKL.
• Na co se připravit při nahlášení kontroly SÚKL.
• Příklady z praxe.
10/17 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 25. 2. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 8 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita
a morbidita, pasivní kouření, účinná prevence, kontrola tabáku a legislativa.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
• Psychobehaviorální intervence, typické kuřácké situace, identifikace s nekuřáctvím.
• Krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Motivační rozhovory – základní princip, techniky, demonstrace, 5R.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Zvláštní populace – adolescenti, těhotenství, kouření
a hmotnost, přístup zaměstnavatele.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, harm reduction, kouření a psychiatrická komorbidita.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR,
specializovaná centra.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Mezinárodní standardy léčby: Mayo Clinic, USA, Smoking Cessation Services, UK.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
28/17 Oftalmologie
Datum: 25. 2. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz se zaměřením na každodenní praxi dětského lékaře
zahrnuje celou problematiku dětské oftalmologie (konjunktivitidy, slzné cesty, alergie, uveitidy atd.). Zabývat
se bude rovněž refrakčními vadami, dispenzarizací a metodami časné diagnostiky zrakových vad. Součástí kurzu
bude také možnost diskutovat oftalmologické problémy
pacientů z vlastní praxe.
29/17 Správné držení těla u dětí
Datum: 25. 2. 2017
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Kongresové
centrum
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Lektorky: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, PhDr. Věra
Filipová
Držení těla u dětí je v dnešní době značným problémem. Podstatou jsou endogenní faktory, to je držení
těla založené vývojem, a exogenní faktory, negativní
vliv prostředí, rizika způsobu života školních dětí. Důležitá je ergonomie nábytku, zdravý sed, výběr správných
školních brašen apod.
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11/17 Poruchy autistického spektra v pediatrické praxi
Datum: 4. 3. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: PhDr. Kateřina Thorová
• Typy poruch autistického spektra.
• Typické projevy zachytitelné v pediatrické praxi, typické
symptomy referované rodiči.
• Druhy terapie a způsoby podpory osob s PAS a jejich rodin.
• Jak probíhá diagnostika, její úskalí.
• Pediatr jako koordinátor zdravotní péče o děti s PAS.
• Základy diferenciální diagnostiky, nejčastější komorbidity.
• Videoukázky.
30/17 Pediatrie
Datum: 18. 3. 2017
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Marcela Černá
31/17 Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve zdravotnictví)
Datum: 18. 3. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Koordinátor: Bc. 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.
12/17 Pediatrický sreening poruch autistického
spektra
Datum: čtvrtek 6. 4. 2017, 15–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 3 hodiny
Koordinátor: PhDr. Kateřina Thorová
Rané projevy autismu od 12 měsíců do 3 let, testování dětí
s podezřením na poruchu autistického spektra v pediatrické
a psychologické praxi v batolecím věku. Srovnání sociálně
komunikačního vývoje u dětí s autismem a bez autismu,
atypické projevy v chování v batolecím věku. Screeningové testy a jejich omezení. Raná intervence. Videoukázky.
13/17 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností
Datum: čtvrtek 20. 4. 2017
Místo: Praha 4-Podolí, ÚPMD

Inzerce

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

Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího
měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze přijme lékaře psychiatra do týmu Dětského detoxikačního centra, jediného specializovaného zařízení
pro léčbu dětských závislostí v České republice. Pracovní
místo je vhodné i pro absolventa LF se zájmem o obor
psychiatrie. Nabízíme: zajímavou práci ve zkušeném
týmu, slušné platové ohodnocení, možnost práce na plný
i zkrácený úvazek, podporu v odborném růstu a dalším
vzdělávání, dobrou dopravní dostupnost MHD, možnost
ubytování pro mimopražské, příjemné pracovní prostředí
v historické části Prahy, balíček zaměstnaneckých benefitů: příspěvek na stravování, možnost parkování v areálu,
odměny k životnímu a pracovnímu výročí, 5 týdnů dovolené aj. Datum nástupu: ihned nebo dle dohody. Kontakt:
MUDr. Marian Koranda, primář Dětského a dorostového
detoxikačního centra, koranda@nmskb.cz, 257 197 125
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze přijme lékaře na Radiologické oddělení. Požadujeme: atestace v oboru radiodiagnostiky je podmínkou,
ochotu podílet se na zajištění služeb. Nabízíme: zajímavou
práci v menším přátelském kolektivu, standardní platové ohodnocení, plný nebo zkrácený úvazek, práci na
kvalitním UZ a CT, dobrou dopravní dostupnost MHD,
příjemné pracovní prostředí v historické části Prahy,
balíček zaměstnaneckých benefitů: příspěvek na stravování, možnost parkování v areálu, odměny k životnímu
a pracovnímu výročí, 5 týdnů dovolené aj. Datum nástupu:
ihned nebo dle dohody. Kontakt: MUDr. Martin Janče,

40

Délka: 4 hodiny
Kapacita: 12 míst
Poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů
tak, aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník měl možnost si své praktické
dovednosti ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač
certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající
se zajištění novorozence na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden
formou workshopu.
14/17 Význam sledování nutrice ve starším věku
Datum: 22. 4. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Miroslava Navrátilová, FN Brno
• Význam výživy jako prevence imunodeficientních stavů
ve stáří.
• Vliv enterální výživy na nutriční a mentální stav seniorů.
• Vztah výživy a kognitivních funkcí u osob trpících demencí.
• Nutriční intervence u nemocných s Alzheimerovou
demencí.
15/17 Jak snadno a rychle zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
Datum: 13. 5. 2017
Místo: Brno
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je
stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování. Tento
zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2012. Metodika hodnocení je stanovena Věstníkem Ministerstva zdravotnictví.
Podle uvedeného zákona je poskytovatel zdravotních
služeb povinen v rámci poskytování zdravotních služeb
zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Tato povinnost se nyní
vztahuje i na ambulantní lékaře, nejen na lůžková zařízení.
Zdravotnické zařízení musí mít vypracovánu odpovídající
dokumentaci a zajistit plnění stanovených požadavků všemi zaměstnanci. Tyto činnosti se pak kontrolují formou
tzv. interního auditu 1× ročně.
Tento seminář vás seznámí s požadavky zákona
č. 372/2011 Sb. a vysvětlí vám, jak co nejjednodušeji zavést systém hodnocení kvality a bezpečí ve vaší ordinaci
tak, aby vaše zdravotnické zařízení vyhovělo zákonným
požadavkům a současně aby tato povinnost zabrala jen
minimum vašeho času.

primář Radiologického oddělení, jance@nmskb.cz,
257 197 255 nebo 605 292 931
Soukromá neurologická ambulance v Olomouci přijme
lékaře/lékařku po atestaci. Nabízíme zázemí v zavedené
ambulanci, motivující finanční ohodnocení, služební
vozidlo, zrekonstruovaný byt a další benefity. Kontakt:
725 463 010, pkozmikova@neuro-mednet.com
Domažlická nemocnice, a. s., přijme primáře a lékaře
s atestací vnitřní lékařství na akreditované interní
oddělení. Nabízíme nadstandardní smluvní plat, stabilizační příspěvek + další benefity, byt, smlouvu na dobu
neurčitou. Požadujeme způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb.
Kontakt: Ing. Alena Vyrutová, 379 710 299, alena.vyrutova@donem.cz
Gemini oční klinika, a. s., pro pracoviště Praha-Krč
přijme lékaře/lékařku v oboru oftalmologie; vhodné
i pro absolventy. Požadujeme VŠ, odbornou a zdravotní
způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb., atestaci v oboru oftalmologie (není podmínkou), praxe na podobné
pozici výhodou. Nabízíme práci s možností seberealizace v nadstandardním prostředí špičkově vybaveného,
akreditovaného pracoviště, možnost dalšího vzdělávání,
zaměstnanecké benefity, dobré finanční podmínky. Nástup dle dohody. Životopisy zasílejte na prace@gemini.cz
Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s. r. o., hledá na
kratší pracovní úvazek lékaře s atestací FBLR, RFM či
s možností jejího brzkého složení. Je zajištěn byt 3+1 s garáží ve středu města, blízko pracoviště. Platové a další podmínky nejlépe při osobním jednání po telefonické domluvě
na č. 602 147 366. MUDr. Vojtěch Kotek, jednatel firmy
Ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., vypisuje
výběrové řízení na vedoucí pozici: primář onkologie.
Požadavky na uchazeče: VŠ vzdělání (obor všeobecné
lékařství), specializovaná způsobilost v oboru klinická onkologie, licence ČLK pro výkon funkce primáře,
osobní a profesní předpoklady pro řízení oddělení,
10 let praxe. Nabízíme: pracovní uplatnění v prosperující
a významné organizaci v regionu, možnost seberealizace
ve vedení pracoviště, spolupráci přátelského kolektivu
(neformální pracovní prostředí), významnou podporu
dalšího vzdělávání/prohlubování kvalifikace, nadstandardní finanční ohodnocení (benefity). Písemné přihlášky
se strukturovaným životopisem zaměřeným na odbornou

Obsah kurzu:
• Legislativa.
• Kritéria pro hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní
péče.
• Minimální požadavky.
• Jak jednotlivé požadavky splnit.
• Jak zpracovat dokumentaci.
• Co je to interní audit a jak ho provést.
• Kdo může provést interní audit.
• Jak vyhodnotit kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
• Potřebuji externí audit a certifikát kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče?
• Praktické příklady.
• Diskuse.
16/17 Antibiotická terapie v primární péči
Datum: 13. 5. 2017
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na
Bulovce)
Kurz je zaměřen na antibiotickou léčbu komunitních
infekcí v dětském a dospělém věku. Absolvent kurzu se
seznámí s racionální antibiotickou terapií nejčastějších infekcí v ambulantní praxi, s problematikou bakteriální rezistence v závislosti na spotřebě a použitých
antibiotikách, správnou indikací mikrobiologických
vyšetření a jejich interpretací. Součástí kurzu je i přehled
nejčastěji užívaných antibiotik a základní informace o jejich farmakologických vlastnostech. Na závěr kurzu budou
uvedena kazuistická sdělení, na kterých budou rozebrány
nejčastější problémy v běžné klinické praxi.
32/17 Bolesti hrudníku způsobené funkční poruchou
pohybového aparátu
Datum: 13. 5. 2017
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Kongresové
centrum
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Možnost zjištění poruchy funkce a jak lze postupovat při
autoterapii. Budou probrány důležité svalové skupiny
a metody jejich relaxace.

Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
• Psychobehaviorální intervence, typické kuřácké situace,
identifikace s nekuřáctvím.
• Krátká intervence v ordinaci – 5A/3A.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Motivační rozhovory – základní princip, techniky, demonstrace, 5R.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Zvláštní populace – adolescenti, těhotenství, kouření
a hmotnost, přístup zaměstnavatele.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Elektronické cigarety, harm reduction, kouření a psychiatrická komorbidita.
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra.
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Mezinárodní standardy léčby: Mayo Clinic, USA, Smoking Cessation Services, UK.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
18/17 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 27. 5. 2017
Místo: Brno
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Více informací viz kurz 9/17
19/17 Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit
Datum: 3. 6. 2017
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Kredity: 5
Poplatek: 510 Kč
Více informací viz kurz 9/17

17/17 Léčba závislosti na tabáku
Datum: 20. 5. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 8 hodin
Koordinátor: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita
a morbidita, pasivní kouření, účinná prevence, kontrola
tabáku a legislativa.

33/17 Význam měkkých tkání v bolestivých stavech
pohybové soustavy
Datum: 10. 6. 2017
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Kongresové
centrum
Délka: 6 hodin
Odborný garant: Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Problematika je výrazně podceňována. Významnou složkou pohybového aparátu jsou fascie, kůže a podkoží, kam
se mohou přenést reflexní změny. Nalezení a ošetření
může přinést úlevu od bolestí pohybového aparátu

praxi, ověřenými kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci,
písemnou (max. 2 str.) představu o svém působení v této
funkci, výpisem z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíce)
a prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů dle
zákona č. 101/2000 Sb. zašlete do 31. 1. 2017 na adresu:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., personální oddělení,
Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou, v obálce označené „Výběrové řízení – Primář onkologie“
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme lékaře/
lékařku na oddělení gastroenterologie, chirurgie,
ortopedie, ARO, ORL, rehabilitace – praxe není podmínkou (absolvent/ka). Nabízíme: významnou podporu
specializačního vzdělávání v oboru (+ 100% převzetí
případných závazků), práci na nadstandardně personálně i technicky zajištěném akreditovaném pracovišti,
perfektní edukační přístup, přátelské neformální pracovní prostředí, zaměstnanecké benefity (3 sick days,
7500 Kč/rok na rekreaci/penzijní připojištění, 5 týdnů
dovolené…). Jakékoli bližší informace podá personální
oddělení: pavel.kures@nemjbc.cz
NZZ v Praze 7 přijme prakt. lékaře/ku pro dospělé
do zavedené ambulance, na 2 dny v týdnu, výhledově
možný plný úvazek. Předpokladem je atestace z VL, či
složení v blízké době, samost. licence není nutná, garance
2 dalších PL. Nástup dle dohody. Kontakt: 283 022 141
dopoledne, neuro@mediam.cz
Fakultní nemocnice Brno přijme do rozvíjejícího se
programu onkologie, hematologické onkologie
a hematologie lékaře absolventy i lékaře s ukončenou
specializací na plný úvazek. Nabízíme kariérní růst,
možnost ubytování. Kontakt: Jitka Firešová, 532 233 642,
firesova.jitka@fnbrno.cz
Hledáme praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro lokality Brno, Č. Budějovice, Zlín, Pelhřimov, Praha-západ,
Studenec (okr. Semily – nábor. příspěvek 80 000 Kč).
Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení (bonusy), 5 týdnů dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 na zotavenou, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková,
733 679 578, kariera@mediclinic.cz
Hledáme praktické lékaře/ky pro lokality Brno, Tábor,
Mor. Třebová, Praha, Šumperk, Jablonec n. N. Nabízíme:
nadstandardní mzdové ohodnocení (bonusy), 5 týdnů
dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akred.

pracoviště, zaměstnanecké benefity. Kontakt: P. Adamíčková, 733 679 578, kariera@mediclinic.cz
Lékař/ lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo sanatorium Dobříš hledá lékaře na lůžka následné péče. Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme
mimořádné individuální mzdové podmínky a pravidelné
měsíční odměny v celkové minimální výši 13. a 14. platu.
Kontakt: jn.mlezivova@seznam.cz, 318 541 253
Dermatolog. Hledáme dermatologa pro Kožní kliniku
Achillea v Praze 8, která se specializuje na chronická kožní
onemocnění a estetickou dermatologii. Moderní pracoviště, příjemné pracovní prostředí, motivační odměňování
a firemní benefity. Nabízíme uplatnění i pro dermatologa
před atestací (po dosažení základního kmene). Zkrácený
úvazek je možný. Kontakt: 603 222 123
Odborný léčebný ústav Jevíčko přijme lékaře/ku na oddělení pneumologie včetně léčby tbc. Atestace výhodou, zájem o pneumologii podmínkou. Nadstandardní
platové podmínky (dle praxe 55–75 tis. Kč včetně tří
služeb v měsíci), zaměstnanecké benefity, ubytování
nebo byt, krásné prostředí. Nástup dle dohody. Kontakt:
lenka.smekalova@seznam.cz, 461 550 712, 777 142 209,
www.olujevicko.cz
Esthedermia přijme dermatologa, atestovaného nebo neatestovaného, do soukromé kožní ambulance v Chrudimi.
Široké spektrum zákroků, flexibilní a přátelské prostředí
(www.esthedermia.cz). Ambulance je akreditována MZ
pro vzdělávací program ambulantní dermatovenerologie,
část III. Úvazek dle domluvy. Kontakt: 604 219 740, své CV
zasílejte na: kozni.chrudim@seznam.cz
Víceoborové NZZ s provozovnou v Praze 4 přijme praktického lékaře s možností následného přenechání praxe. Pro
mimopražské lékaře nabízíme možnost ubytování v areálu
polikliniky (apartmán). Nástup od 3/2017. Kontakt:
607 761 021, starkova@medistylpharma.cz
Nestátní zdravotnické zařízení v Kladně přijme rehabilitačního lékaře/ku na celý nebo částečný úvazek.
Požadujeme lékařské vzdělání s atestací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. Nabízíme nadstandardní platové podmínky, zaměstnanecké benefity,
trvalý pracovní poměr. Bližší informace pí Hermanová:
777 733 308
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Do zavedené ordinace v Milevsku přijmeme PL na plný
úvazek. Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání, navazující odbornosti
v rámci polikliniky. Kontakt: pavla.jannova@osobni-lekar.com
Praktický lékař Teplice. Společnost Lékař Teplice, s. r. o.,
přijme lékaře do akreditované ordinace VPL. Nabízíme
práci v mladém kolektivu, moderní vybavení, odpovídající finanční ohodnocení (více při osobní schůzce),
smluvní plat. Možnost nadstandardního bytu a dalších
benefitů. Zázemí rodinné firmy. Hledáme 2 pozice: lékaře
v atestační přípravě k VPL. Lékaře s atestací z VPL. Pro
atestovaného lékaře vhodný nástup od 2/2017, pro ostatní kdykoli. Zkrácený úvazek možný. Kontakt: Dr. Bartoš,
606 612 606, jaroslav.bartos@lekarteplice.cz
Alergologie – klinická imunologie. Centrum klinické
imunologie, Praha, je nově akreditovaným pracovištěm
podle §17 ost. 2 zákona č. 95/2004 Sb. Přijmeme kolegu/kolegyni k přípravě k atestaci. Motivační dopis/CV
prosíme na e-mail: nouza@imunologie.cz
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., přijme
lékaře/lékařky s atestací do endokrinologické, diabetologické a oční ambulance. 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, 317 756 554
Karlovarská krajská nemocnice, a. s., hledá lékaře
v přípravě na kardiologickou atestaci/lékaře s odbornou způsobilostí. Složení kmene pro interní obory
výhodou. Nabízíme: • náborový příspěvek pro lékaře až
150 000 Kč • pracovní poměr na 1,0 úvazku • nástup možný ihned • pomoc při zajištění bytu/ubytování a příspěvek na bydlení • zázemí perspektivní krajské nemocnice
• celoživotní vzdělávání (včetně specializačního) • účast
na odborných akcích. Velké množství zaměstnaneckých výhod. Kontakt: Mgr. Jana Jirsová, 734 360 278,
jana.jirsova@kkn.cz
Kožní ambulance. Hledáme do našeho kolektivu dalšího
kožního lékaře/ku pro ordinaci v Berouně, částečný
úvazek. Pro lékaře s odbornou specializací možnost
provádění výkonů estetické medicíny. Výborné spojení z Prahy. Kontakt: ordinace@medicaderma.cz,
721 778 787
Nemocnice Hustopeče, p. o., přijme lékaře pro interní
oddělení, lékaře pro interní všeobecnou ambulanci,
zástupce primáře interního oddělení. Nabízíme dobrý
pracovní kolektiv, dobré platové podmínky, možnost
vzdělávání a osobního růstu, interní oddělení disponuje
akreditací pro další vzdělávání. Informace: 519 407 350,
pam@nemocnicehustopece.cz
NZZ v Praze přijme do svého týmu PL a PLDD na plný

úvazek. Nabízíme výborné platové podmínky, skvělý
kolektiv a zavedené ambulance. Další benefity dohodou. Vycházíme svým lékařům vstříc. 606 706 333,
d.pauknerova@zdravotnisluzbymarjanka.cz
Do nově otevřeného Lékařského domu poblíž Prahy
(Praha-východ) hledám alergologa anebo lékaře před
atestací na plný úvazek. Pracovní doba po–pá. Velmi
zajímavé až nadstandardní finanční ohodnocení. Kontakt: 777 161 016
Přijmu atestovaného psychiatra – psychiatričku do
dobře zavedené ordinace v centru Prahy. Perspektiva
prodeje praxe. Kontakt: psychiatrpraha@seznam.cz
Přijmu psychiatra do soukromé psychiatrické ambulance na plný úvazek od ledna 2017. Kontakt: 725 344
606, zdrazil.v@atlas.cz
Přijmeme zdravotní sestru, popř. asistentku do
interní a kardiologické ordinace v Praze 5. Kontakt:
info@mainmed.cz
Psychosomatické a psychoterapeutické NZZ ISIDA centrum, s. r. o., se zavedenou praxí otevírá výběrové řízení na
pozici psychiatr. Životopisy a motivační dopisy zasílejte
na e-mail: mudrivasvarc@gmail.com. V případě zájmu
volejte na 602 327 561, MUDr. Švarcová
Poliklinika v Ostravě přijme očního lékaře a sestru.
Spěchá. Kontakt: 737 848 637
Přijmu atestovaného (min. zákl. kmen) očního lékaře
na celý nebo částečný úvazek do akreditované oční
ambulance v Šumperku. Do budoucna převzetí úvazku
možné. Dobré platové podmínky, úvazek 1,0 = až 100 000
Kč. Kontakt: optomedic@seznam.cz, 608 840 531
Hledáme do ordinace ambulantní chirurgie Praha 5Barrandov zdrav. sestru, ideálně s chirurgickými zkušenostmi, na úvazek 1,0. Nástup od 1.6.2017. Kontakt:
chirbarr@gmail.com
Soukromé zdravot. zařízení v Praze hledá lékaře FBLR
na plný/částečný úvazek/DPP. Požadujeme odbornou
způsobilost. Akupunktura vítána. Nabízíme příjemné
a přátelské prostředí, zkrácenou prac. dobu, benefity.
Nástup možný ihned. Kontakt: krajickova@arthro.cz
Hledáme dermatologa s atestací do zavedené kožní
ambulance v Praze na 1 den v týdnu. Vhodné i pro lékařky
na rodičovské dovolené. Kontakt: 604 995 578
Přijmeme kožního lékaře do ambulance v Praze, nástup
od 1.2.2017. Kontakt: info@lasermed.cz, 603 854 724
Přijmeme do oční ordinace 20 km od Prahy lékaře. Nadstandardní vybavení včetně OCT. Kontakt: 602 357 210
Hledám kolegu/kolegyni psychiatra do své privátní
praxe pro občasnou výpomoc, příp. zástup, možno
i nepravidelně, dle dohody. Boskovice. Kontakt:
VavrincovaS@seznam.cz
Jsme lékaři a hledáme kolegy praktické lékaře do
ambulantních praxí na severu Bavorska. Podstatou

spolupráce je kolegiálně přátelský vztah. Kontakt:
ramburo@volny.cz
Přijmu dermatologa do zavedené kožní ordinace v Klatovech. Široké spektrum výkonů, ordinace je akreditována MZ. Úvazek dle domluvy. Přátelské a flexibilní
prostředí. Kontakt: 737 441 365
Přijmu imunologa i na částečný úvazek v Praze 6-Dejvice. Možno i v přípravě na atestaci. Prosím zašlete životopis na e-mail: nikol.sv@seznam.cz, 607 192 949
Pro budoucí praktické lékaře pro dospělé nabízím
práci odborného garanta v Praze a blízkém okolí. Kontakt: 602 977 317
Nabízím místo VPL, zavedená ordinace v Praze 8, od
konce r. 2017 s možností převzetí praxe do 3 let dle dohody. Kontakt: 737 935 359
Do ordinace VPL v Brně hledám lékaře na 3–4 dny v týdnu. Požadavky: práce na PC, základy AJ, zkušenost
s prací VPL. Atestace výhodou, event. doškolím, akreditaci mám. Nadstandardní podmínky, dlouhodobá spolupráce. Nástup leden 2017. Kontakt: lenkask@seznam.cz
Ordinace v Praze 5 přijme ihned PL na plný úvazek. Jsme
akreditované pracoviště. Nadstandardní podmínky. Minimální požadavky: absolvovaná stáž na interně. Garantujeme plnou přípravu k atestaci. Kontakt: personal@
felixclinicum.cz, www.felixclincicum.cz
Do Institutu neuropsychiatrické péče v Praze (Karlín)
hledáme dětského psychiatra na částečný (DPP, DPČ)
i hlavní PP. Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu i možnost seberealizace.
Kontakt: 605 809 745, info@inep.cz
Atestovaný internista se zájmem o alergologii – imunologii? Centrum klinické imunologie, Praha, nabízí
nadstandardní plat, možnosti dalšího vzdělávání, vč.
akreditace k atestaci. Nástup co nejdříve. Kontakt:
602 652 391, nouza@imunologie.cz
Hledám lékaře od 12/2016 do ordinace VPL v Praze 4
na částečný úvazek (3 dny v týdnu). Ordinace je po rekonstrukci, vybavená CRP a EKG, nabízíme přátelské
prostředí a adekvátní ohodnocení. Kontakt: panusova@
mybox.cz, 604 539 170
Rentgenologie/mammologie. Přijmeme lékaře/ku
v Praze 6 u metra Hradčanská. Zaměření na sono prsů.
1–2 ord. dny/týden, rozšíření možné. Indiv. prac. doba
(VPP, OSVČ, MD, důch.). Nadstandardní plat + výkon.
odměny. Kontakt: 606 393 938, gynekologie@zspuls.
cz, www.zspuls.cz
Gynekologa/ku přijmeme pro ord. v Praze 6 u metra
Hradčanská. 1–2 ord. dny/týden, rozšíření možné,
indiv. prac. doba (VPP, OSVČ, MD, důch.). Znalost UZ
vítána. Nadstandardní plat + výkon. odměny. Kontakt:
606 393 938, gynekologie@zspuls.cz, www.zspuls.cz
Přijmu sonografistu/ku se spec.způsobilostí na zkr.
úvazek (min. 0,2) do ordinace v Praze 5. Vhodné i pro

důchodce, MD. Nabízím příjemné pracovní prostředí, flex. prac. dobu, odpovídající finance. Kontakt:
lenka.knesplova@knespl.com, 776 121 077
Medifin, a. s., přijme praktického lékaře pro zavedenou
ordinaci, ortopeda na 1–2 dny (obojí na Pol. Kartouzská, Praha 5), pneumologa (Pol. Malešice, Praha 10)
a chirurga na 1–2 dny (Pol. Šustova, Praha 4). Kontakt:
hegerova@medifin.eu, 777 660 228
Pracoviště rehabilitace na Českolipsku hledá rehabilitačního lékaře/ku, ev. lékaře/ku se zákl. atestací se
zájmem o rehabilitaci. Možnost plného i část. úvazku,
prac. dobu lze individuálně přizpůsobit. Vhodné i pro důchodce. Nástup možný od ledna 2017, po dohodě i dříve.
Kontakt: 603 748 762, hs1904@seznam.cz
Pro zavedenou ordinaci PLDD v Hradci Králové hledám
zástup za MD. I částečný úvazek. Příjemné pracovní
prostředí, skvělá sestřička. Atestace DL, PLDD výhodou, ale ne podmínkou. Možnost ubytování. Kontakt:
606 844 249, brezinova.eva@centrum.cz
Pro zavedenou ordinaci v centru Prahy přijmeme praktického lékaře. Podmínky spolupráce dle individuální
domluvy. Nabízíme: atraktivní mzdové ohodnocení,
možnost dalšího vzdělávání. Pro více informací nás
kontaktujte na: lekarskydum@gmail.com
Kožní ordinace se zákrokovým sálem v Praze 10 (Malešice) hledá dermatologa/dermatoložku na 0,5–3 dny
v týdnu. Vhodné i pro aktivní důchodce či lékařky na MD.
Kontakt: dita.voronovova@seznam.cz, 603 518 274
Do zavedené, kompletně vybavené ordinace hledám
lékaře/lékařku gastroenterologa na 1–2 dny v týdnu.
Vhodné pro aktivního důchodce. Pro více informací:
724 119 713
Ústav pro péči o matku a dítě přijme lékaře/ku internistu. Požadujeme atestaci v oboru interní lékařství,
zkušenost či atestace v oboru diabetologie velmi vítána.
Nabízíme zázemí stabilní společnosti s tradicí, zaměstnanecké benefity, zajištění pronájmu bytu v Praze. Nástup možný ihned. Kontakt: personalni@upmd.eu,
296 511 240, 800
Privátní plicní ambulance v Olomouci hledá lékaře
s atestací (nebo předpokladem brzkého získání). Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení a přátelské prostředí.
Kontakt: 737 966 933
NZZ v Praze přijme na pracoviště v Praze 1 a 5 neurologa a RHB lékaře na plný či částečný úvazek. Výborné
platové podmínky, 5 týdnů dovolené, stravenky, pracovní
dobu přizpůsobíme dle požadavků. Kontakt: alivre@
centrum.cz, 777 247 336
Do nadstandardně vybavené ordinace praktického
lékaře v Praze 4 přijmu lékaře/lékařku na částečný
úvazek. Vhodné též pro matky na MD. V ordinaci EKG,
CRP, Strep, INR, Holter TK, glyk. Hb. Nástup kdykoliv.
Zájemci prosím CV na info@ordinacepraha.cz

Vánoční koncert
v kostele sv. Mikuláše
Česká lékařská komora

Vás srdečně zve na Vánoční koncert
čtvrtek 15. 12. 2016 od 21 hodin
kostel sv. Mikuláše
Staroměstské náměstí, Praha 1
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Do zavedené ordinace v Praze 6-Řepích hledám lékaře/
lékařku na 2 dny v týdnu. Nabízím úvazek 0,3 nebo práci
na DPP. Atestace vhodná, ale možno i v předatestační přípravě s podmínkou vlastního školitele v Praze. Kompletně
vybavená ordinace. Odměna dle dohody. V případě zájmu
prosím e-mail: aaasklepios@gmail.com
Nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy přijme
lékaře internistu/praktického lékaře. Možno i na částečný úvazek. Nutná znalost anglického jazyka. Kontakt:
603 433 833, hcp@volny.cz
Hledám psychiatra na libovolný den v týdnu do soukromé
ordinace u náměstí Míru. Od listopadu 2016 či později.
Flexibilní pracovní doba. Kontakt: gayova@seznam.
cz, 776 287 000
Hledám do týmu lékaře různých odborností (neu,
ort, rhb, gyn apod.) do nově vznikajícího zdr. zařízení
ve Velkých Přílepech, Praha-západ. S vyřízením všech
formalit, vč. smluv s pojišť., pomohu. Výhodný pronájem
přímo nad ordinací. Na metro 10 min autem. Kontakt:
MUDr. Schwarz, 721 219 833
Hledám kardiologa nebo internistu kardiologicky zaměřeného do ambulance v Praze 5-Smíchov. Částečný či
plný úvazek. Nástup možný ihned. Kontakt 602 282 879
Hledám kardiologa na úvazek 0,2 do kardiologické ambulance Praha 6. Kontakt: 775 231 606
Nabízím místo pro internistu (možný i interní kmen)
a zdravotní sestru od 1.1.2017 pro soukromou ordinaci
společnosti Diakleza, s. r. o., v Praze 6, Poliklinika Na
Petřinách, Stamicova 21. Kontakt: diakleza@email.cz,
606 265 511
Medicina Centrum, s. r. o., soukr. ambul. zařízení v centru Prahy, přijme lékaře na pozici školence v oboru VPL.
Akreditace na celý vzd. program. Nabízíme regul. pracovní
poměr, zajištění stáží, kvalitní praxi. Nástup lze ihned.
Kontakt: ludvikova@medicina-centrum.cz
Hledám pro ordinaci PL pro dospělé na poliklinice
v Praze 4 kolegu/kolegyni na pravidelný zástup 1–2 dny
v týdnu s možnou perspektivou převzetí praxe. Kontakt:
737 411 678
Lékař – lékařka, oddělení rehabilitace a fyzikální medicína. Požadavky: vhodné pro absolventy. Nabízíme: velmi
přátelské a neformální pracovní prostředí, významnou
podporu specializačního vzdělávání, práci na akreditovaném pracovišti, zaměstnanecké benefity (3 sick days,
5000/7500 Kč/rok na rekreaci, penzijní připojištění…).
Bližší informace podá personální oddělení, 483 345 494,
pavel.kures@nemjbc.cz
Plat lepší než v Německu! Alergolog – imunolog, Praha,
celý i částečný úvazek. Nabízíme nadstandardní plat,
zázemí rodinné firmy, možnosti dalšího vzdělávání a další
bonusy. Nástup možný kdykoliv. Kontakt: 602 652 391,
nouza@imunologie.cz
Lékař – lékařka, oddělení chirurgie. Požadavky: vhodné
pro absolventy, výrazný zájem o obor. Nabízíme: nadstandardně personálně i technicky zajištěné pracoviště,
významnou podporu specializačního vzdělávání, práci na
akreditovaném pracovišti II. typu, zaměstnanecké benefity (3 sick days, 5000/7500 Kč/rok na rekreaci, penzijní
připojištění…). Bližší informace podá personální oddělení,
483 345 494, pavel.kures@nemjbc.cz
Lékař – lékařka, oddělení gastroenterologie. Požadavky:
absolvován interní/chirurgický kmen, výrazný zájem
o obor. Nabízíme: špičkové pracoviště (nadstandardně
personálně i technicky zajištěné, perfektní edukační přístup, zahraniční spolupráce), významnou podporu specializačního vzdělávání, práci na akreditovaném pracovišti,
přátelské neformální pracovní prostředí, zaměstnanecké
benefity (3 sick days, 5000/7500 Kč/rok na rekreaci, penzijní připojištění…). Bližší informace podá personální
oddělení, 483 345 494, pavel.kures@nemjbc.cz
Zavedená ordinace VPL v Praze 11, Poliklinika Opatovská, přijme lékaře k dlouhodobému zástupu (i letitě) na
1 den v týdnu. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení
a příjemné pracovní prostředí. Více informací na tel.
777 216 625 nebo zhrehorova@gmail.com
Sháním endokrinologa (dospělí i/či děti) na částečný
úvazek do ordinace v Praze 9. Ideálně lékařka na MD,
v důchodu. Kontakt: 602 237 650
Poliklinika Mephacentrum, a. s., Ostrava, přijme lékaře
ambulantního specialistu pro nově vybavené ambulance:
ORL, chirurgie, interní, oční, kožní, neurologická.
Pracovní úvazek dle domluvy, výhodné plat. podmínky,
5 týdnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání, ubytování
a další výhody. Kontakt: Mephacentrum, a. s., Opavská 39,
Ostrava-Poruba; info@mephacentrum.cz, 597 437 333
NZZ nabízí lékařskou pozici v ambulanci pro pracoviště
Litvínov či Podbořany, nutný interní kmen s výhodou
specializace 101, 103 či 104. Ambulance vybavena UZ,
ECHO, ergometrie, POCT atd. Lze na VPP či nevadí zápis
v RT, více na info@slam75.cz
Přijmu zkušeného pediatra na částečný úvazek do
zavedené ordinace PLDD v Praze 10 s velkým počtem
pacientů. Máme statut školicího pracoviště. Očekáváme schopnost efektivní komunikace s rodiči a empatii
k malým pacientům. Nabízíme zajímavé pracovní ohodnocení. Možnost pozdějšího převzetí ordinace. Kontakt:
vschutova@atlas.cz
Nabízím velmi výhodnou spolupráci v zavedené ordinaci
v Liberci, PL pro dospělé s převahou pracovnělékařské
péče za vynikající finanční ohodnocení na úvazek 0,5
pro dlouhodobou spolupráci, výhledově k převzetí praxe,
Liberec. Kontakt: 605 268 618
Hledáme kardiologa pro práci v ambulanci neinvazivní
kardiologie Kardiomed Praha 7 na plný úvazek s perspektivou odkupu podílu s. r. o. Kontakt: 603 816 202
Hledám kolegu pro spolupráci v zavedené chirurgické
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ambulanci v Brně. Více při osobním jednání. Kontakt:
777 578 140, 775 678 984
Hledám pro alergologickou ambulanci v Brně lékaře na
částečný úvazek (atestace z alergologie výhodou) nebo
alergologovi s vlastním IČO nabízím prostor pro práci
v plně vybavené nové ambulanci na částečný nebo plný
úvazek. Výhodné finanční podmínky. Solidní jednání.
Kontakt: nemcova@allergo.cz
Do zavedené ordinace gynekologie na poliklinice Kloknerova 1, Praha 4, hledáme lékaře/ku na částečný úvazek.
Ordinační doba po dohodě, i odpoledne. Výhodné platové podmínky, dovolená 4+1, 3 dny „sick days“. Kontakt:
recepce@comfortcare.cz, 725 311 630
Do zavedené ordinace neurologie na poliklinice Kloknerova 1, Praha 4, hledáme kolegu na částečný úvazek
i v atestační přípravě. Ordinace po dohodě, i odpoledne.
Výhodné platové podmínky, dovolená 4+1, 3 dny „sick
days“. Kontakt: recepce@comfortcare.cz, 725 311 630
Na polikliniku Kloknerova 1, Praha 4, hledáme praktickou lékařku/ře na plný úvazek s nástupem ihned,
s atestací z VPL. Návaznost další oborů zajištěna. Výhodné
platové podmínky, dovolená 4+1, 3 dny „sick days“. Kontakt: recepce@comfortcare.cz, 725 311 630
Do zavedené ordinace PL v Praze 6, Štursova 2, hledáme
lékařku/ře na částečný úvazek s nástupem ihned, s atestací z VPL. Ordinace pondělí a čtvrtek. Výhodné platové podmínky, dovolená 4+1, 3 dny „sick days“. Kontakt:
recepce@comfortcare.cz, 725 311 630
ZS ASČR Praha-západ a Kralupy n. V. přijmou na HPP,
VPP, DPČ lékaře výjezdové skupiny RLP stanovišť: Letiště
VH, Zbraslav, Mníšek p. B., Slaný a Kralupy n. V. Požadujeme základní kmen/atestace v oboru ARO, UM; INT,
CHIR, PL (zde praxe v PPNP). Kontakt: MUDr. Svobodová,
730 187 847, MUDr. Rechová, 739 518 320
ZS ASČR Praha-západ přijme na HPP, VPP, DPČ, DPP
lékaře (a SZP – záchranáře) pro sekundární transporty
a repatriace. Požadujeme základní kmen/atestace v oboru
ARO, UM; INT, CHIR, PL (zde praxe v PPNP). Kontakt:
MUDr. Svobodová, 730 187 847, SZP: p. Chromovský,
734 163 584
Alergologie Vyškov, s. r. o., přijme do pracovního poměru
lékaře se specializací z alergologie a klinické imunologie, ev. v přípravě nebo poskytneme vzdělání v oboru.
Požadujeme odbornou a zdravotní způsobilost. Nabídky
s životopisem zasílejte na e-mail: zdenka_koldova@
centrum.cz, 737 954 910, www.alergologie-vyskov.cz
Do zavedené ordinace VPL ve Vyšším Brodě přijmeme od
1.4.2017 lékaře. Zkuš. sestra. Úvazek dohodou. Výborné
fin. ohodnocení, služební byt, možnost firem. vozu, týden dovolené navíc se zajištěným zástupem. Info na tel.
731 366 852, brudnova@centrum.cz
Do zavedené soukromé interní ambulance v Praze hledáme lékaře/lékařku na částečný úvazek s výhledem
celého úvazku. Nástup možný ihned. Kontaktujte nás
na tel. 775 679 009
Městská poliklinika Praha přijme lékaře na Protialkoholní záchytnou stanici v Praze na plný či zkrácený
úvazek (možné i na DPČ) s nástupem dle dohody. Nabízíme
práci v nepřetržitém 12hodinovém provozu, příspěvek
na stravování formou stravenek a příspěvek na vzdělávání. Své CV prosím zasílejte na e-mail: t.darasova@
prahamp.cz, 222 924 214. Děkuji, Bc. Táňa Darášová,
personalistka MPP
Městská poliklinika Praha přijme očního lékaře na plný
či zkrácený úvazek s nástupem dle dohody. Nabízíme
zavedenou ordinaci v centru Prahy, přátelský kolektiv,
zaměstnanecké stravování a příspěvek na vzdělávání. Své
CV prosím zasílejte na e-mail: t.darasova@prahamp.
cz, 222 924 214. Děkuji, Bc. Táňa Darášová, personalistka MPP
Městská poliklinika Praha přijme ambulantního psychiatra na plný či zkrácený úvazek s nástupem dle dohody.
Nabízíme zavedenou ordinaci v centru Prahy, přátelský
kolektiv, zaměstnanecké stravování a příspěvek na vzdělávání. Své CV prosím zasílejte na e-mail: t.darasova@
prahamp.cz, 222 924 214. Děkuji, Bc. Táňa Darášová,
personalistka MPP
Nemocnice Horn v Rakousku (nedaleko od Znojma) hledá
anesteziology s atestací a platnou zkouškou z německého
jazyka. Nástupní plat od 6500 eur (brutto, 5 služeb za
měsíc). Kontakt: slama.lud@gmail.com
Přijmu zdr. sestru do ordinace PL v Praze-Modřanech.
Prac. doba 30 hodin/týdně. Požadujeme: uživatelská znalost PC. Nabízím: zaměst. benefity (přísp. na stravování
a penzij. poj.). I pro sestru v důchodu. Nástup: 1.12.2016.
Kontakt: prakticka.lekarka@email.cz
Do ambulance psychiatrie v Praze 5 přijmu lékaře s atestací nebo po základním kmeni. Dlouhodobá spolupráce
při nadstandardních platových podmínkách. Nástup
možný od 11/16. Kontakt: psychiatr.praha@email.cz
nebo 604 864 834
Hledáme pro alergologickou ambulanci v Praze lékaře/
lékařku na plný nebo částečný úvazek. Atestace z alergologie a klinické imunologie výhodou. Nástup dle dohody.
Své životopisy zasílejte na zuskinova@immunia.org
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., v Čeladné
(www.brc.cz) přivítá do svého kolektivu lékaře, i neatestované nebo v přípravě na atestaci. Nabízíme práci na
plný i zkrácený pracovní úvazek, osobní a profesní růst,
velmi dobré mzdové ohodnocení a firemní benefity. K dispozici třípokojový byt v centru obce Čeladná. Kontakt:
Uhlářová L., 558 616 298, uhlarova@brc.cz
Přijmeme atestovaného psychiatra (psychiatrie, event.
alkohologie) na plný úvazek (1LM). Nástup dle dohody.
Centrum pomoci závislým, Rodvinovská 3, Praha 4, tel.
261 262 828

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Kožní lékařka hledá místo v Praze, event. v Kladně. Praxe v obecné dermatologii, dětské dermatologii, atestace
z korektivní dermatologie. Kontakt: janys@asmnet.cz
Internistka s II. atestací z vnitřního lékařství, 15 let praxe
na akutním lůžkovém oddělení i v ambulantní ordinaci,
hledá uplatnění v teoretické oblasti či v administrativě.
Kontakt: 602 876 691, liba.hazena@seznam.cz
Lékař, 2 atestace v oboru ARO, t. č. ID, přijme odpovídající
zaměstnání, i mimo obor. Ostrava a okolí. Kontakt:
739 119 587
Radiodiagnostik s atestací, licencí, spec. způsobilostí
specializující se na mamodiagnostiku (praxe v screeningovém centru 12 let) hledá zaměstnání. Nabídky prosím
na e-mail: pracertg@atlas.cz

ORDINACE, PRAXE

Prodám zavedenou diabetologickou poradnu v Lomnici
n. P. Kontakt: zdenek.bartos@mybox.cz
Pro zavedenou ordinaci PLDD v Teplicích hledám nástupce, ev. zájemce o částečný úvazek. Kontakt: 723 279 537
Obec Stachy hledá zubního lékaře, pro kterého nabízí
zubní ordinaci, případně k dispozici byt 2+1. Kontakt:
388 428 304
Prodám dobře zavedenou infektologickou ordinaci
(boreliová a jaterní poradna, cestovní medicína) v Brně.
Kontakt: 605 440 757
Koupím zavedenou ordinaci praktického lékaře v okr.
Nový Jičín nebo Hranicích na Moravě a blízkém okolí.
Kontakt: zdravy.clovek@seznam.cz, 721 138 707
Prodám dobře prosperující praxi PL pro dosp. nedaleko
Prahy. Ordinace ve vlastní nemovitosti, která je součástí
nabídky, ale není podmínkou. Pro zájemce pouze o praxi
OÚ přislíbil vybudování nové ordinace v některé ze svých
nemovitostí. Kontakt: 602 324 362
Převezmu/odkoupím ordinaci VPL v okr. Plzeň, Plzeň-sever, ev. na jihu Rakovnicka. Atestaci mám, praxi 4
roky, vlídné chování k pacientům. Následné zástupy za
dovolené a nemoc velmi vítány. Kontakt: 605 942 067,
praxeplzensko@seznam.cz
Zavedená praxe VPL Praha 8, od konce r. 2017 přenechám
k provozování s možností odkoupení do tří let. Kontakt:
737 935 359
Zajišťujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně
úplného servisu. Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt: AD MEDICA, 602 728 801
Prodám radiodiagnostické pracoviště (rtg + ultrazvuk)
v Brně, s. r. o., smlouvy se všemi zdrav. pojišťovnami. Kontakt: rdg-brno@seznam.cz
Prodám zavedenou, středně velkou praxi VPL v Hodoníně. Ordinace je situována u centra města a je výborně
dopravně dostupná. ZP 111, 201, 205, 207, 211, 213. Prodej
během roku 2017 (termín dle domluvy). Bližší info na:
vplhodonin@seznam.cz. Děkuji
Koupím, ideálně v Praze 5, ale i v jiných částech, ordinaci
očního lékaře/ky a ordinaci ORL. Termín odkupu dle
dohody. Podmínkou jsou smlouvy se ZP. Případné nabídky
prosím na e-mail: ordinacePHA@email.cz nebo na tel.
773 647 822. Děkuji
Koupím dobře zavedenou ordinaci PLDD. Mělník,
Kralupy nad Vltavou, Litoměřice, Praha 9 a 8. Kontakt:
777 054 273
Prodám ORL ambulanci, dobře zavedenou, poliklinika
Úpice, okres Trutnov. Kontakt: 777 105 146
Koupím psychiatrickou praxi pro dospělé – Praha,
Kladno, Beroun. Kontakt: prahastred@gmail.com,
777 285 589
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé, s. r. o.,
18 km západně od Prahy. Kontakt: jasyro@seznam.cz
Nabízíme spolupráci v naší klinice bolesti, i na částečný
úvazek. Kontakt: klinikabolesti@seznam.cz
Koupím zavedenou RDG praxi s UZ v Praze a okolí. Zájem
trvá dlouhodobě. Kontakt: uzpraha@seznam.cz
Pronajmu pneumologickou praxi ve vlastních prostorách. I prodej. Pouze solidní jednání. Kontakt:
721 127 083, 607 646 823
Hledám lékaře (atestovaného nebo krátce před atestací)
do zavedené ordinace praktického lékaře pro dospělé
v Náměšti nad Oslavou, na 1 až 2 dny v týdnu. Následně
možnost převzetí praxe. Kontakt: praktik.namest@
seznam.cz
Sháním k převzetí a odkoupení soukromou gynekologickou praxi v dojezdové vzdálenosti Pardubic. Zpočátku
možná i jen spolupráce formou částečného úvazku. Děkuji.
Kontakt: ilajare@seznam.cz, 736 775 847
Prodám zavedenou ordinaci VPL v Bílině, okr. Teplice.
Cena dohodou. Kontakt: 602 452 015
Prodám dobře fungující gynekologickou ordinaci na
poliklinice z důvodu důchodového věku. Kontakt: gynekologie.louny@email.cz, 721 166 099
Prodám větší zavedenou a prosperující praxi praktického lékaře pro dospělé v centru Uherského Hradiště.
Precizně vedená dokumentace, veškeré přístrojové vybavení v ceně (EKG, CRP, INR, elektroterapeutický přístroj
Phyaction a další). Kontakt: 774 447 779
Neurolog se dvěma atestacemi, foEEG, kurzy EMG, extra- i transkraniální sonografie hledá zaměstnání nebo
převzetí praxe nejlépe na Vysočině či jižní Moravě. Kolegiální jednání a slušnost k pacientům je základem. Kontakt:
neurologie.ambulance@gmail.com
Prodám dobře zavedenou oční ordinaci s. r. o. v Jablonci
nad Nisou. Kontakt: 483 313 794, 606 655 191

Koupím zavedenou oční ambulanci v Brně. Kontakt:
ocnibrno@email.cz
Prodám dobře zavedenou ordinaci PL pro dospělé, Horažďovice (okr. Klatovy). Smlouvy s 111, 201, 205, 207, 211.
Komplement, odb. amb. a LDN v místě. Klidné prostředí,
dobrá dostupnost Šumavy a Německa. K převzetí dle dohody. Kontakt: ord-hd@centrum.cz
Hledám nástupce do ordinace PLDD Horní Planá – Černá
v Pošumaví – Hořice na Šumavě v krásném prostředí Lipenska. Zpoč. možný i polov. úvazek nebo zástup. Vstřícný
přístup obec. úřadů. Výhl. možnost bydlení. Kontakt:
602 118 123, jan.indra@centrum.cz
Koupím zavedenou gynekologicko-porodnickou ambulanci v Praze. Jsem zkušený atestovaný lékař, dohoda
o spolupráci možná. Kontakt: 607 609 696, 777 900 741,
gynpraha@seznam.cz
2. atest. psychiatr s 25letou praxí odkoupí zavedenou
psychiatrickou ordinaci, popř. i s AT se smlouvami s pojišťovnami. Praha-východ, Praha. Postupné převzetí praxe
se součinností stávajícího lékaře vítám. Právní jistoty
a serióznost. Kontakt: 737 574 417
Prodám dobře zavedenou ordinaci očního lékaře na severní Moravě. Kontakt: 605 172 005
Nabízím k pronájmu na 2 odpoledne v týdnu plně zařízenou urologickou ambulanci i se sestrou v Praze 4.
Kontakt: 776 021 453, petrte@seznam.cz
Prodám zavedenou praxi dětského lékařství v Přerově.
Kontakt: 608 460 760
Koupím ordinaci všeobecného lékařství v Olomouci,
Přerově. Kontakt: 608 460 760
Převezmu/koupím ordinaci VPL pro dospělé ve východních Čechách – Náchod, Dvůr Králové n. L., Hradec
Králové a okolí. Kontakt: 606 273 369, v.skor@seznam.cz
Koupím ordinaci VPL v Opavě. Kontakt: praktik.opava@seznam.cz
Koupím/převezmu ordinaci VPL v Brně či blízkém okolí.
Atestaci i zkušenosti mám. Případné nabídky prosím
směřujte na e-mail: vysocina.vpl@seznam.cz
Hledám atestovaného ortopeda do provozu ambulance
na jeden den v týdnu. Rozsah: 6 hodin (úvazek 0,2). Hlavní činností je specializovaná ortopedická péče v ambulanci a zákrokovém sálku. Forma pracovního poměru
je dohoda o provedení práce. Kontakt: 377 430 403,
ZanJ@seznam.cz
Hledám nástupce do dobře zavedené ordinace PLDD,
vhodná i pro zájemce o částečný úvazek. Kontakt:
602 939 674
Diabetologická ambulance přijme lékaře internistu či
diabetologa na 2 dny v týdnu s výhledem odkoupení praxe. 50 km SZ od Prahy. Kontakt: diaporadna@gmail.com
Nabízím k prodeji, případně pronájmu zavedenou praxi
praktického lékaře pro děti a dorost v Ostravě-Zábřehu. Bližší informace 736 250 560
Do ordinace PL pro dospělé ve Valašské Bystřici přijmu
lékaře do stálého pracovního poměru. Nástup dle vzájemné dohody, možnost ubytování. Kontakt: 739 516 058

ZÁSTUP

Hledám do ordinace VPL v Prostějově zástup v termínu
1–8/2016, preferenčně atestovaného lékaře, nadstandardní platové ohodnocení. Kontakt: 774 833 391
Do nově vybavené ordinace v Praze 6 hledám zástup na 1–2
dny v týdnu, případně za dovolené. Vhodné pro důchodce
nebo lékaře na MD. Dobré platové podmínky. Nabídky
prosím na e-mail: ordinacepraha6@seznam.cz nebo
tel. 233 310 457
Zástup gynekologie Praha: nabízím kolegyním či kolegům gynekologům v Praze možnost zástupu v případě
dovolené. Moje ambulance je v Praze 1. V případě zájmu
napište SMS: 603 578 430 či e-mail: konstantin.inkov@
email.cz. S pozdravem, MUDr. K. Inkov
Hledám zástup na 1 den v týdnu do interní soukromé
ordinace 15 km na východ od Brna. Vhodné pro lékaře/
lékařku v důchodu, příp. pro lékařku na MD. Finanční
a pracovní podmínky dle dohody. Kontakt: 734 326 679
Do zavedené ordinace VPL v Brně hledám zástup za MD
od 1/2017. Plný i část. úvazek, délka zástupu dle domluvy. Atestace výhodou, lze i v předatest. přípravě (interní
kmen), akreditaci mám. Nadstandardní finanční ohodnocení. Kontakt: ordinacepraktik@gmail.com
Do psychiatrické ambulance v Českých Budějovicích
přijmu lékaře na občasný zástup. Také případně na 1 den
v týdnu. Podmínky dle domluvy. Kontakt: psychiatriecb@seznam.cz
Do dobře zavedené privátní kardiologické ambulance
v Praze hledám na částečný pracovní úvazek a krátkodobé
zástupy kardiologa. Nabízím nadstandardní finanční
ohodnocení, vzájemnou dlouhodobou spolupráci v přátelském prostředí dobře sehraného kolektivu. Požaduji specializovanou způsobilost v oboru kardiologie, základní znalost echokardiografie. Ideální pro kolegy/ně v důchodu či
na mateřské dovolené. Kontakt: reznicekvit@seznam.cz

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám fokometr-spexan, Javale, AutoKeratoRefraktoTonometr. Nové. Sleva 50 %. Kontakt: 737 848 637
Milí starší kolegové, pokud uvažujete o prodeji ordinace
v Praze a okolí, prosím, dejte mi vědět. Mladý praktický
lékař s atestací, Schwarz. Kontakt: 721 219 833. Děkuji
Koupím ordinaci psychiatrie v Praze, prosím kontaktujte
mne na tel. čísle 775 679 009. Děkuji
Prodám dobře zavedenou praxi kožní a korektivní dermatologie v Praze. Kontakt: 773 915 046
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SERVIS

KŘÍŽOVKA O CENY

Prodám ultrazvukový diagnostický přístroj firmy Siemens-Sonoline SL-1 s břišní sondou 3,5/15 + videoprinter
P-67E, display monitor. Perfektní stav, málo používaný.
Cena dohodou. Kontakt: MUDr. Robětín, praktický lékař,
604 846 908, karel.robetin@seznam.cz
Převezmu nebo odkoupím praxi VPL na jihu Moravy –
Brno, Pálava a okolí. Kontakt: 777 900 998, prakticky.
lekar@centrum.cz
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé v Čechticích (Středočeský kraj). Plně vybavená ordinace
(EKG, POCT, laser, magnetoterapie atd., zkušená sestra).
Kontakt: 775 660 499
Prodám dobře zavedenou chirurgickou ordinaci s. r. o.
v okrese Pelhřimov. Kontakt: 603 885 400
Prodáme s. r. o. psychiatrickou ordinaci v Jihočeském
kraji, dobře zavedenou, za obvyklou cenu. 2 úvazky. Kontakt: 603 898 410, 731 521 489
Koupím praxi VPL v Brně a okolí, cenu a podmínky respektuji, lékařka s 10 lety praxe. Kontakt: brnopraxe@
seznam.cz
Prodám dřevěný intarzovaný psací stůl z 30. let minulého století (148 × 74 × 80 cm), cena dohodou. Kontakt:
604 846 908, karel.robetin@seznam.cz
Prodám ultrazvuk Mindray DC-7, kardio konfigurace, 2D, PW, CW, CFM, THI, TDI, v provozu od 2012.
100% stav, platná BTK do 9/17, cena dohodou. Kontakt:
mchtk@seznam.cz, 605 339 666
Prodám menší praxi praktického lékaře pro dospělé
v Praze 10. Kontakt: 604 214 307
Prodám obraz orig. od Antonína Chittussiho olej na dřevě
Krajina ve Fontainebleau, 43 × 24 cm, období 1880 + znal.
posudky. Nejvyšší nabídce. Kontakt: karel.robetin@
seznam.cz, 604 846 908
Prodám horkovzdušný sterilizator HS 62A. Končím praxi.
Cena dohodou. Kontakt: 604 846 908, karel.robetin@
seznam.cz

PRONÁJEM

Za velmi výhodných podmínek pronajmu ordinaci lékaři
v Tanvaldu, který má vlastní smlouvy s ZP. Nebytové prostory budou zrekonstruovány dle přání uživatele, další inf.
při osobním setkání. Kontakt: 602 178 061
Pronajmu prostory standardně vybavené lékařské ambulance na 1–2 dny v týdnu v Praze 1. Vhodné pro dermatologa nebo konzultační činnost jiných oborů. Kontakt:
604 995 578
Pronajmeme operační sálek chirurgovi v lékařském centru Lasermed, Praha 4-Podolí. Nově zrekonstruované prostory. Zajistíme objednávání a kontakt s pacienty přes recepci v centru. Kontakt: info@lasermed.cz, 603 854 724
Pronajmeme ordinaci fyzioterapeutovi v lékařském
centru Lasermed, Praha 4-Podolí. Nově zrekonstruované prostory. Zajistíme objednávání a kontakt s pacienty přes recepci v centru. Kontakt: info@lasermed.
cz, 603 854 724
Nabízíme ordinace k pronájmu v nové zřizované poliklinice u Anděla, cca 300 m od metra Anděl. Kontakt: lekarska.
praxe@gmail.com
Pronajmu ordinaci v zavedeném zdravotnickém zařízení
v Brně včetně příslušného společného zázemí. Vhodné
pro stomatologa, event. specialistu jiného oboru. Kontakt:
Dr. Břízová, 603 822 494
Nabízíme k částečnému pronájmu plně vybavenou
ordinaci očního lékaře, včetně OCT, rohovkové topografie automatického tonometru atd. V Praze 6, Vítězné náměstí 829/10. Kontakt: 220 518 176, 777 656 513,
info@dr-rau.cz
Pronajmu zdravotnické zařízení v Praze 8 – vilová čtvrť
Rokoska. Plocha 80 m2, 2 ordinace, zákrokový sálek, přípravna, sterilizace, recepce, čekárna, 2× WC, bezproblémové parkování. Vhodné pro nadstandardní péče.
Informace: 603 448 353, derma@email.cz
Pronajmeme prostor pro lékařskou ordinaci v nově
zrekonstruovaném Domu zdraví v ulici Horní 266/73,
Ostrava. Velmi dobré nájemní podmínky, výběr
z několika velikostí ordinací. Kontakt: 556 810 599,
ucetni@stavovska.cz

SLUŽBY

Lékař se specializací 101, 104, nabízí v úvazku 0,2 garanci
pro nasmlouvání výkonů či odbornosti, nejedná se o práci,
cena 5000 Kč/měsíc na DPP. Více na info@slam75.cz
Vyřídíme oprávnění k poskyt. ZS, povedeme Vaše účetnictví a mzdy. Kontakt: registracenzz.cz, 608 915 794,
ucetnictvinzz@seznam.cz
Příprava na kontroly SÚKL, interní audit, řízená dokumentace, kategorizace prací, bezpečnost práce a pož.
ochrana pro lékaře (zákonná povinnost). Celá ČR. Kontakt: AD MEDICA, 605 234 042
SRO, stále nejvýhodnější forma pro prodej ambulance.
Stovky realizací, výhodné ceny. Celá ČR. Kontakt: AD
MEDICA, 602 735 314, www.admedica.cz
Akreditace na vzdělávání pro ambulance PL, PLDD a další
vyřídíme bez starostí. Možnost zvýšení kapitace. Celá ČR.
Kontakt: AD MEDICA, 775 679 982

SEZNÁMENÍ

Ve 35 letech jsem zjistil, že jsem v životě asi cosi prošvihl. Tak hledám kolegyni, se kterou bych se zkusil vrátit
o 10 let zpět. Kontakt: hynekzi@seznam.cz
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Lékař neléčí nemoci, nýbrž nemocné. Nesmí ... (dokončení citátu Roberta Kocha je v tajence).
VODOROVNĚ: A. Řecký ostrov; hrad v Moskvě. – B. 1. díl tajenky. – C. Tenké vlákno; nauka o stavbě
lidského těla; kozí pach. – D. Spolužák Šebestové; zaúpění; splynutí řek; malý ještěr. – E. Valením obalit (řídce);
drancování; středoamerický stát. – F. Chrlit; odpor (zastarale); lysý; úlomek. – G. Anglické město se známou
školou; cetka; domácky Oldřich; existující. – H. Pobřežní písčina; směnečný ručitel; tělo; mařit. – I. 3. díl tajenky. – J. Náraz na zem; představený kláštera; doupata; rybářská síť. – K. Slovensky „oves“; zakvičení; putování
(nářečně); druh květenství. – L. Osobní automobil s nákladním prostorem odděleným přepážkou; svatebčan
(nářečně); pevně; herec dobře ovládající mimiku. – M. Obrátit; dospívat; italské město. – N. Zevloun (řídce);
druh mezonu; nemocné; ba. – O. Pres; vydavatelka slovesného díla; svoji. – P. 2. díl tajenky. – Q. Španělsky
„ocenit“; ona.
SVISLE: 1. Zařízení na převod mezi digitálním a analogovým signálem; import. – 2. Host. – 3. Český
zpěvák; korálový ostrov; vítězný bod v judu; obkladek. – 4. Zkratka satelitu; jílovitá usazená hornina; dvakrát
snížený tón; shrnout hřebenem. – 5. Technický nerost; látka z hrubé příze s barevnými uzlíčky; úpění; ozvěny. – 6. Francouzský malíř; dělat; někdo. – 7. Hájová bylina; překrýt nálepkou; cizí ženské jméno. – 8. Osévat;
scedit; nápor; sexuálně úchylný muž dosahující vzrušení tisknutím se na ženy. – 9. Součást malé svíčky; zrýpat
kolem; chirurgické klíšťky; zkratka Odznaku mladý turista. – 10. Cizí mužské jméno; přílišná hlasitost; modrá
květina. – 11. Mravouk; proniknout plaváním pod něčím; jídlo. – 12. Česká řeka; sváteční; český šachista; bláto.
– 13. Klížený; zástupy; občané; stovky. – 14. Evropanka; kalhoty; opuštěné; zkratka výtvarné akademie. – 15.
Sdělný. – 16. Načerpat; mléčný nápoj.
Pomůcka: pout, přík, tasar, zevel.
V tajence křížovky v Tempus medicorum 10/2016 se skrýval citát z knihy
Ericha Segala Doktoři: Medici, jejichž
základní příprava má spočívat v pozorování a určování příznaků chorob na
jiných lidech, během studia otupí ve své
schopnosti zpozorovat skutečnou nemoc
sami na sobě.
Knihu Kvadratura pomsty, kterou
napsal Pieter Aspe, vyhrává deset vylosovaných luštitelů: Jaroslav Janák, Řitka;
Petr Krejcar, Pardubice; Rudolf Machá-
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ček, Sokolov; Lydie Oudová, Plzeň; Miloš
Rund, Jablonec n. N.; Helena Sokolová,
Karlovy Vary; Lucie Suchá, Litovel; Alena
Šubertová, Kuřim; Aneta Viktorinová,
Blansko; Mikláš Vojtěch, Praha 4
Na správné řešení tajenky z čísla
11/2016 čekáme na adrese recepce@clkcr.cz do 30. listopadu 2016.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování o ceny mohou být zařazeni pouze lékaři registrovaní
v České lékařské komoře.
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