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Nasezdravotnictvi.cz
Česká lékařská
Kromě aktuálního zpravodajství z oblasti
komora spustila zdravotnictví bude magazín přinášet čtenářům
v polovině října 2017 i zajímavé příběhy z českých nemocnic a ordinací.
nový online magazín Chceme dát prostor jak „obyčejným“ lékařům
Nasezdravotnictvi.cz a sestrám ze zapadlých koutů naší republiky,
Prostřednictvím tak uznávaným kapacitám jednotlivých oborů.
vlastního online Kromě názorů, komentářů a profilů odborníků
média chce komora čtenáři na našem portálu najdou i praktické rady
komunikovat s šir- a tipy, jak zlepšit a zjednodušit péči o své zdraví.
ší veřejností. Nový
Redaktora Davida Garkische je možmagazín Naše zdravotnictví se bude věnovat né kontaktovat prostřednictvím e-mailu:
všemu, co souvisí s naším zdravím. Veřejnosti david.garkisch@nasezdravotnictvi.cz nebo
bude zprostředkovávat informace zasazené do telefonicky na čísle: 777 942 468. Redakce magakontextu fungování českého zdravotnictví, je- zínu bude vděčná za jakékoliv pravdivé a zajímavé
jichž přidanou hodnotou by měl být otevřený informace. K dispozici je rovněž adresa redakce:
pohled lidí, kteří zdravotní péči přímo zajišťu- info@nasezdravotnictvi.cz. Tak tedy neváhejte
jí. Tedy lékařů, sester i dalších zdravotnických a pište. Redakce čeká na vaše informace o tom,
pracovníků.
co kde ve zdravotnictví funguje
Naším cílem je ukazovat
či nefunguje nebo co vás trápí.
Naše vlastní
občanům pravdivý obraz českéV současnosti se komora napřího zdravotnictví se všemi jeho informační médium klad snaží zachránit lékaře, kteří
klady i zápory. Chceme upozorje zárukou toho, že nebudou od ledna schopni přejít
ňovat nejenom na slabá místa
na povinné elektronické recepty,
se veřejnost dozví před tím, aby nemuseli nuceně
podfinancovaného a personálně zdevastovaného systému, ale to, co jí potřebujeme své praxe zavřít. Pomozte nám
zároveň vyzdvihnout i to, co se
i vy. Pamatujte, že nic nemá větší
sdělit.
nám podařilo a čím se můžeme
přesvědčovací sílu než konkrétní
pochlubit. Navzdory všem propříběh lékaře, kterého drtí bující
blémům mají totiž naši pacienti k dispozici stále byrokracie, či pacientů, které stát o jejich doktora
ještě kvalitnější zdravotní péči než ve většině připravil.
ostatních postkomunistických zemí. Jenom mám
Online magazín Nasezdravotnictvi.cz je otepocit, že si toho příliš neváží.
vřený všem členům komory, proto jsem ke spoProjekt navazuje na akci „Zdravotnictví volá lupráci přímo vyzval představitele nejrůznějších
o pomoc“, která vysvětluje občanům, proč za lékařských sdružení.
stávajících podmínek již lékařská komora neNaším cílem je předávat veřejnosti potřebné
může garantovat takovou kvalitu a bezpečnost informace srozumitelnou a atraktivní formou.
zdravotní péče, jakou bychom si přáli.
Proto budou důležitou součástí také odborné
Naše vlastní nové informační médium bude rady podávané pokud možno populárním způvšak mít ještě širší záběr. Vedle upozorňování na sobem. Pokud to dokážete a máte chuť, staňte
problémy českého zdravotnictví bychom rádi se spolupracovníkem naší redakce. Odbornou
předávali lidem informace důležité pro jejich úroveň publikovaných textů bude garantovat
zdraví.
Vědecká rada komory, jejíž členy jsem o spoluA nyní to nejpodstatnější. Naše médium je práci požádal jako první.
nezávislé na komerčních i politických vlivech
A nyní to nejdůležitější. Nový online magazín
a nepatří ani žádnému oligarchovi. Díky tomu si můžete přečíst na adrese:
můžeme veřejnosti sdělovat pravdivé informace www.nasezdravotnictvi.cz
o našem zdravotnictví, které funguje díky obětavé
Pokud se vám nový online magazín líbí a popráci tisíců lékařů, zdravotních sester a dalších kud považujete projekt za zajímavý a prospěšný,
zdravotníků. Vlastní informační médium pro pak nám pomozte tuto informaci šířit dál mezi své
nás bude zárukou, že se veřejnost dozví to, co jí pacienty, příbuzné a známé. V časopise Tempus
medicorum, který právě držíte v ruce, naleznete
potřebujeme sdělit!
Za obsah online magazínu je zodpovědný uprostřed plakát, který můžete umístit na dveře
šéfredaktor David Garkisch, který v minulosti či nástěnku ve své ordinaci nebo v čekárně, a tím
působil v řadě médií – například v Lidových no- náš společný projekt podporovat a propagovat.
vinách, Mladé frontě DNES či v TV Nova.
Milan Kubek
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ČINNOST ČLK

Fota Martin Kubica, archív ČLK

Zpráva o činnosti ČLK
od sjezdu v listopadu 2016
Úvodem je třeba připomenout strategické cíle, o jejichž naplňování
se Česká lékařská komora snaží:
jednoznačně přiřadit ani striktně oddělovat
n Vyšší cena práce a slušné profesní pod- jednu od druhé.
mínky pro všechny lékaře
n Základní činnost profesní samosprávy
související s delegováním některých komn Kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání
petencí ze strany státu
n Zachování profesní autonomie a důstoj-

Strategické cíle České lékařské komory

nosti lékařského stavu

n

Tři oblasti činnosti ČLK

Činnost ČLK lze v zásadě rozdělit do tří oblastí, s vědomím, že některé aktivity nelze
TEMPUS MEDICORUM

/ LISTOPAD 2017

n

 udování pozitivního obrazu lékařské
B
komory a podpora společenského života
lékařského stavu
Prosazování profesních zájmů lékařů
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Základní činnost profesní
lékařské samosprávy

Představenstvo ČLK pracuje ve složení:
Prezident: Milan Kubek
Viceprezident: Zdeněk Mrozek
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
Představenstvo ČLK se v uplynulém
roce sešlo k jednání celkem desetkrát, čtyřikrát se konala porada předsedů okresních
sdružení.
Vedení Registru lékařů – členů ČLK
Česká lékařská komora vede Registr lékařů.
Naším cílem je, aby tento registr nejenom
bezpečně chránil osobní údaje lékařů, ale aby
v něm zaznamenané informace byly pravdivé,
aktuální a kompletní.
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Počet členů ČLK
Soukromí lékaři
Absolventi (0. až 2. rok)
Ostatní zaměstnanci

2016 (31. 12.)
Muži

Ženy

Celkem

5 292

7 466

12 758

1 111

2 262

3 373

10 133

12 460

22 593

Vedoucí lékaři

2 509

1 219

3 728

Zaměstnanci celkem

13 753

15 945

29 694

Nepracující důchodci

2 458

4 381

6 839

6

2 915

2 921

Ostatní

542

532

1 074

Celkem

22 051

31 235

53 286

Mateřská dovolená

Část informací z našeho registru je veřejně dostupná v podobě Veřejného seznamu
členů ČLK.
Revizní komise
(viz samostatná zpráva)
Čestná rada
(viz samostatná zpráva)
Vědecká rada a její oborové komise
(viz samostatná zpráva)
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 – poslankyně,
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
(viz samostatná zpráva)
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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 máme
ambici celoživotní vzdělávání lékařů systematizovat. Na jeho kvalitu v současnosti
dbá 43 odborných garantů jmenovaných
prezidentem ČLK.
Vedoucím oddělení vzdělávání ČLK je
doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA.
Nejvýznamnější vzdělávací akce pořádané ČLK:
• Konference o etice
Kontroverze současné medicíny – konference se uskutečnila 8. 12. 2016 v Kongresovém centru hotelu Grandior v Praze. ČLK
k tomuto tématu vydala stejnojmennou monografii. Vzhledem k obrovskému zájmu byla
konference s pozměněným programem ještě
opakována v kongresovém centru Nemocnice
Na Homolce dne 20. 5. 2017.
Důstojné umírání a závěr života s nevyléčitelnou chorobou – konferenci pořádala
ČLK 6. 6. 2017 v Kongresovém centru hotelu
Grandior v Praze, pod záštitou prezidenta ČR
Miloše Zemana.
• Další konference
Zákon na ochranu nekuřáků – konferenci
věnovanou změnám, které od května 2017 přináší tzv. protikuřácký zákon, i o zkušenostech
s důsledky obdobné legislativy v zahraničí
pořádala ČLK 13. 6. 2017 v Senátu pod záštitou
předsedy Senátu ČR Milana Štěcha.
• Univerzita medicínského práva
V akademickém roce 2016/2017 se uskutečnil již pátý ročník, který byl pro velký zájem rozšířen pro větší množství posluchačů.
Šestý ročník akademie byl již také úspěšně
zahájen (další viz samostatná zpráva oddělení
vzdělávání ČLK).
Vedení kanceláří ČLK
Ředitelkou pražské centrální kanceláře je
Mgr. Petra Jenšíková, centrální kancelář
v Olomouci řídí Mgr. Dan Valášek.
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Pravidelná každoroční porada administrativních pracovníků ČLK se letos konala ve dnech 29.–30. 5. 2017 v hotelu Dvořák
v Táboře.
Dům lékařů
Delegáti XXXI. sjezdu ČLK výraznou většinou hlasů podpořili záměr představenstva
investovat do nákupu prostor pro nové sídlo
České lékařské komory v Praze.
Požadavkem ČLK je nejenom dostatečná
plocha pro kanceláře a služební byt, ale především přednáškový sál a seminární místnosti
pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná plocha nejméně 1500 m2, dobrá
dostupnost MHD a možnost parkování.
Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK
by mělo umožnit další rozvoj celoživotního
vzdělávání lékařů organizovaného komorou,
Způsob vyřízení žádosti

Udělené
licence
Zamítnuté
licence

Vráceno

řádné

s paní Šťastnou oslovila realitní kanceláře
a jednala s nimi. Hledání vhodné nemovitosti
se ukázalo být velmi komplikované. Na poradě
předsedů OS ČLK dne 21. 9. 2017 prezentoval
dr. Kubek některé z nemovitostí, které byly
České lékařské komoře nabídnuty. Účastníci
porady považovali za nejvhodnější nemovitost
pro vybudování Domu lékařů administrativní
budovu na adrese Drahobejlova 27, Praha 9.
Dům je výhodně umístěn v širším centru
Prahy v blízkosti stanice metra Českomoravská, v lokalitě, která prodělává bouřlivý vývoj
spojený s růstem cen nemovitostí. Dům má
9 vlastních parkovacích stání ve dvoře s možností parkování pro další desítky vozů až
4 hodiny zdarma v protilehlém nákupním
centru Galerie Harfa. Vedle dobré dopravní
dostupnosti je další výhodou, že nemovitost
je zčásti připravená k okamžitému využití po
ukončení nájemních smluv bez nutnosti rekonstrukce, přičemž výnos z nájmu za ostatní
pronajaté prostory nám umožní úhradu části
investice do vybudování posluchárny a dalších
učeben, pro které je budova ze stavebního hlediska vhodná.
Právní kancelář ČLK
(viz samostatná zpráva)
Licenční komise
Počty udělených a zamítnutých licencí

leden–
prosinec
2013

leden–
prosinec
2014

leden–
prosinec
2015

leden–
prosinec
2016

leden–
září 2017

1422

1061

1033

1063

558

výjimky

35

20

12

40

19

řádné

73

54

59

57

22

výjimky

20

11

18

13

3

doporučeno přezkoušení

47

41

42

45

18

vráceno na OS k doplnění údajů

295

432

586

618

307

vráceno žadatelům
k upřesnění/doplnění
údajů

149

152

119

119

37

mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit
identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání
(např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních
prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy.
„Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu
též některým okresním sdružením ČLK. Část
prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další
lékařské organizace. Společný dům by tak mohl
přispět k sjednocování lékařského stavu.
Představenstvo ustanovilo pracovní skupinu ve složení MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr.
Mrozek a MUDr. Kubíček, aby ve spolupráci

Spolupráce s vládou ČR
Jednání prezidentů komor s předsedou vlády
dne 23. 3. 2017 bylo věnováno problematice
neoprávněného výkonu činnosti (tzv. vinklaření).
Iniciativa řešit problém neoprávněného
výkonu profese vzešla z profesních komor,
jejichž prezidenti přijali 1. 12. 2016 společné
prohlášení:
Představitelé profesních komor varují před
množícími se případy neoprávněného výkonu
povolání osobami, které se vydávají za odborníky,
jimiž nejsou.
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Profesní samosprávy dbají na řádnou kvalifikaci svých členů a dohlíží na kvalitu jimi
poskytovaných služeb. Proto se znepokojením
sledují případy, kdy orgány státní moci nepostupují důsledně proti osobám, které vykonávají neoprávněně činnosti vyhrazené pouze
kvalifikovaným odborníkům anebo matou
veřejnost neetickou a klamavou reklamou.
Komory vyzývají vládu České republiky
i regionální samosprávy, aby podpořily naše
aktivity, jejichž cílem je ochrana spotřebitele.
Jako dobrý příklad takové podpory profesní komory se zájmem vítají navrhovanou
změnu regulace postihování neoprávněného výkonu činnosti coby správního deliktu,
zpracovávanou v současné době Ministerstvem
spravedlnosti pro právnické profese (advokáti,
notáři, exekutoři). Pokud se tato úprava v praxi
ukáže býti efektivní, vyzývají profesní komory
příslušná ministerstva, aby obdobná úprava
správního postihu „vinklaření“ proběhla v brzké době také u profesí v gesci ostatních komor.
Prezident ČLK na jednání zdůraznil, že
stát nevyužívá odborný potenciál České lékařské komory, která naopak čelí opakovaným snahám o omezování svých kompetencí.
Podle zákona č. 160/1992 Sb., o nestátních
zdravotnických zařízeních, posuzovala ČLK
jejich personální vybavení a této kompetence byla zbavena. Podle zákona č. 20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu, měla ČLK přístup
do zdravotnické dokumentace, podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
komora toto právo nemá. Stát nepodporuje
komoru v její kontrolní a disciplinární činnosti. ČLK může postihnout pouze své členy.
O neoprávněném výkonu povolání lékaře
v nemocnicích se komora často vůbec nedozví. Zaměstnavatelé nedbají o to, aby jejich
zaměstnanci lékaři byli členy ČLK, a nehrozí
jim za to žádné sankce. S komorou nespolupracují ani některé nemocnice přímo řízené
Ministerstvem zdravotnictví. Pokud ČLK
upozorní na případy klamání pacientů, například čínskými léčiteli ve FN Hradec Králové,
Ministerstvo zdravotnictví svým výkladem
porušování zákona legalizuje a orgány činné v trestním řízení s odvoláním na výklad
ministerstva nekonají.
Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími orgány státu
ČLK má nebo měla zastoupení v několika
komisích a pracovních skupinách:
• Komise pro specializační a celoživotní vzdělávání: dr. Mrozek
• Komise pro úpravy Seznamu zdravotních
výkonů: dr. Sedláček, dr. Musil
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• 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 navíc sporná a některé
formálně ustanovené komise nepracují vůbec.

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 uznalo Sekci mladých lékařů ČLK jako oficiální platformu mladých lékařů – členů ČLK.
Předsedkyně, event. jiný pověřený zástupce
této sekce jsou zváni jako hosté na jednání
představenstva.
Sekce letos na jaře uspořádala dotazníkové šetření mezi mladými lékaři, kterého
se zúčastnilo více než 2100 respondentů.
Výsledky byly prezentovány v časopise Tempus medicorum. V červnu uspořádala Sekce
s prezidentem ČLK tiskovou konferenci, kde
byl vedle výsledků dotazníkového šetření
rovněž představen projekt Férové pracoviště, jehož prostřednictvím budou přímo
sami mladí lékaři podle jednotných kritérií
hodnotit jednotlivé zaměstnavatele, ať již
celé nemocnice, či kliniky a oddělení. Díky
tomuto projektu získají mladí lékaři přehled
o pracovištích, která jim může Sekce mladých
lékařů ČLK doporučit při hledání solidního
zaměstnavatele. Ředitelům nemocnic a dalších zdravotnických zařízení projekt nabízí
zpětnou vazbu a informace, které jim mohou

pomoci získat kvalitní lékaře jako perspektivní zaměstnance. Kritéria, která by mělo splnit
Férové pracoviště, byla rovněž zveřejněna
v časopise Tempus medicorum a představitelé
sekce s nimi seznámili ředitele nemocnic.
Představenstvo v létě schválilo nový stavovský předpis SP 22 Sekce mladých lékařů
ČLK, který spolu s návrhem novely Organizačního řádu zakotvuje sekci pevně do
struktur ČLK.
Zahraniční činnost
• CPME – Stálý výbor evropských lékařů
Stálý výbor evropských lékařů hájí zájmy
2 milionů evropských lékařů vůči orgánům
EU. Plenárního zasedání CPME ve dnech
7.–8. 4. 2017 ve Vilniusu se za ČLK zúčastnili:
dr. Kubek, dr. Stehlíková a vedoucí zahraničního oddělení paní Vašková.
• ZEVA – Středoevropské a východoevropské
lékařské komory
Plenárního zasedání v září 2017 v Lublani
se účastnil dr. Mrozek.
• WMA – Světová lékařská asociace
WMA byla založena 17. 9. 1947 v Paříži.
Mezi 27 zakládajícími organizacemi byla též
Ústřední jednota českých lékařů. Českou republiku následně mnoho let v této organizaci
zastupovala ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že
členem WMA může být z každé země pouze
jediná organizace, zůstal pro ČLK k dispozici
pouhý status pozorovatele, a to bez ohledu na
skutečnost, že stran počtu členů je lékařská
komora reprezentativnějším zástupcem lékařů
z ČR než lékařská společnost. V letošním roce
ČLS JEP své členství ve WMA ukončila. Po
jednáních prezidenta ČLK s generálním sekretářem WMA dr. Kloiberem byla Česká lékařská
komora na plenárním zasedání v říjnu 2017
v Chicagu přijata za řádného člena organizace,
která sdružuje nejreprezentativnější nevládní
lékařské organizace z celkem 115 zemí světa.
• EJD – Evropští mladí lékaři
Plenární zasedání se konala v květnu
2017 v Rotterdamu a v říjnu 2016 v Malmö,
účastnili se jich předsedkyně Sekce dr. Hilšerová a dr. Přáda, který byl zvolen tiskovým
mluvčím EJD.
• Spolupráce se sousedy
ČLK se dále snaží spolupracovat zejména
s lékařskými komorami sousedních zemí.
Viceprezident dr. Mrozek proto v květnu
2017 navštívil 120. sjezd Německé spolkové
komory ve Freiburgu.
Prezident ČLK dr. Kubek se koncem května 2017 na pozvání prezidentky Švédské lékařské asociace dr. Heidi Stensmyren spolu
s dalšími zahraničními hosty účastnil sjezdu
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Švédské lékařské asociace, která jako odborová organizace sdružuje zhruba 50 000 členů,
což je více než 80 % všech švédských lékařů.

senátora prof. Žaloudíka, z poslanců pak zejména předsedu OS ČLK Olomouc kolegu
Brázdila.

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, konkrétně 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 přináší
samostatná zpráva.
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.

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 je 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.
V roce 2017 se tento výbor snažil aktivně
upozorňovat na nárůst zbytečné administrativy, která obírá lékaře o čas, který by mohli
věnovat svým pacientům. Spolupráce ze strany Ministerstva zdravotnictví je však velmi
vlažná.

Společenské aktivity
a budování obrazu ČLK

Lékařský poslanecko-senátorský klub
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

TEMPUS MEDICORUM

/ LISTOPAD 2017

Rytíř lékařského stavu
Sbor volitelů složený z předsedů okresních
čestných rad a z členů ČR ČLK nedokázal
zvolit Rytíře lékařského stavu. Oba navržení
kandidáti prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.,
i prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., obdrželi
v prvním i ve druhém kole volby vždy shodný počet hlasů, a žádný z nich tedy nezískal
podporu potřebnou ke zvolení. Pasování Ry-

tíře lékařského stavu plánované původně na
16. března se tak tento rok neuskutečnilo.
Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů
Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu
vzdělávání lékařů převzala 16. 11. 2016 v rámci výročního setkání školitelů celoživotního
vzdělávání v Kaiserštejnském paláci v Praze
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Ples lékařů českých a další společenské
akce
XXI. ples lékařů českých se konal v sobotu
28. 1. 2017 v paláci Žofín v Praze za spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.
Tradiční vánoční koncert jsme pořádali
15. 12. 2016 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Mistrovství světa lékařů ve fotbale
Ve dnech 8.–16. 7. 2017 se uskutečnilo v Leogangu v Rakousku v pořadí již 23. mistrovství
světa lékařů ve fotbale, kterého se tentokrát
účastnily týmy z 20 zemí. Česká lékařská
fotbalová reprezentace se šampionátu účastnila popáté a popáté se také probojovala do
finále, přičemž se jí podařilo potřetí za sebou
získat mistrovský titul. Už loňská obhajoba
byla v kontextu lékařských šampionátů výjimečná a „zlatý hattrick“ je událostí doslova
historickou. Navíc náš tým prošel šampionátem bez obdržené branky s impozantním
skóre 14:0!
Českou lékařskou fotbalovou reprezentaci podporují Fotbalová asociace ČR, Česká
lékařská komora, LOK-SČL a další sponzoři.
Příští rok se bude mistrovství světa lékařů
fotbalistů konat v Praze.
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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 2016.
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, mají vedle
bonifikace prostřednictvím zvýšení hodnoty
bodu o 1 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.
• Zvýšení tzv. nevýznamného počtu pojištěnců
V návaznosti na úhradovou vyhlášku, která stanoví, že u poskytovatelů s 50 a méně
ošetřenými unikátními pojištěnci v referenčním nebo hodnoceném období v rámci
jedné odbornosti bude realizována výkonová
úhrada, se navýšila hranice shodně jako v roce
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2016 na 100 a méně ošetřených unikátních
pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30
ordinačních hodin týdně.
• Dřívější vyúčtování
VZP se zavázala, že vyúčtování za rok 2016
bude mít dvě fáze, průběžné vyúčtování bude
finančně vypořádáno do konce dubna 2017,
konečné vyúčtování do konce června 2017.

Výměna ministra zdravotnictví
Spolupráce s ministrem zdravotnictví MUDr.
Němečkem byla na počátku volebního období
korektní. Postupně se však stále častěji opakovaly situace, kdy pan ministr vyjednané
dohody nedodržoval a své sliby neplnil. Zároveň se ukázalo, že není schopen prosadit
zájmy zdravotnictví v jednáních s ministrem financí Babišem. Poté, co ČLK byla na
jaře 2016 nucena veřejně deklarovat, že za
stávajících podmínek již nejsme schopni
garantovat občanům kvalitu a bezpečnost
lékařské péče, došlo k velkému ochlazení ve
vzájemných vztazích. Komora se prostřednictvím informační kampaně „Zdravotnictví volá
o pomoc“ marně snažila přimět vládu k řešení
personální krize našeho zdravotnictví. Krizový plán připravený komorou Ministerstvo
zdravotnictví ignorovalo.
Situace vygradovala na podzim 2016. Dne
10. 11. 2016 jednal prezident ČLK s předsedou
vlády ČR Mgr. Sobotkou a s ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem. Prezident ČLK
upozornil na neřešenou personální krizi ve
zdravotnictví. Informoval, že novela zákona
č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů, ve verzi
změněné poslanci a Ministerstvem zdravotnictví, je pro ČLK nepřijatelná. Rovněž informoval předsedu vlády o skutečnosti, že Ministerstvo zdravotnictví nejednalo s ČLK o textu
tzv. úhradové vyhlášky a nereagovalo na při-

pomínky, které ČLK uplatnila k návrhu novely
Seznamu zdravotních výkonů. Dále upozornil
na nefunkčnost Ministerstva zdravotnictví,
které s profesní lékařskou samosprávou již
prakticky vůbec nespolupracuje. Následující
den oznámil předseda vlády, že odvolá z funkce
ministra zdravotnictví Němečka.
Novým ministrem byl jmenován ředitel
FN Motol Ing. JUDr. Ludvík, který se tak stal
pátým ministrem zdravotnictví v řadě, který
vzešel z okruhu ředitelů fakultních nemocnic.
Očekávání spojovaná s jeho nástupem do funkce naplněna nebyla. Ani on totiž nedokázal hájit zájmy zdravotnictví vůči ministru Babišovi
a ministerstvo pod jeho vedením pokračovalo
v politice ignorování ambulantních lékařů.
Dohodovací řízení pro rok 2018
ČLK zde hájí zájmy svých členů na základě plných mocí udělených pro ČLK-o.s. a disponuje
při tom následujícím počtem plných mocí:
Ambulantní specialisté: 1277 PM, z toho 64
PM přišlo v období listopad 2016 – leden 2017.
Praktičtí lékaři: 1258 PM, z toho 56 PM
přišlo v období listopad 2016 – leden 2017.
Ambulantní gynekologové: 86 PM, z toho
7 PM přišlo v období listopad 2016 – leden 2017.
Dohodovací řízení bylo zahájeno 31. 1.
2017. Dr. Říhová byla znovu zvolena členkou
mandátové komise DŘ. ČLK tentokrát nenavrhovala žádné změny jednacího řádu DŘ.
ČLK-o.s. zastupovala v segmentu ambulantních specialistů dr. Říhová, v segmentu
praktických lékařů dr. Němeček, v segmentu
komplement dr. Musil a v segmentu ambulantní gynekologie dr. Henčlová.
Jednání skončilo nedohodou ve valné
většině segmentů. Dohodli se pouze stomatologové, soukromí gynekologové a radiodiagnostické služby. Jejich dohody ale pokrývají jen několik procent z celkových výdajů
na zdravotní péči. Rozhodnout tedy muselo
Ministerstvo zdravotnictví.
Úhradová vyhláška pro rok 2018
„Pouhé“ tři měsíce po ukončení dohodovacího
řízení zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví
ČR návrh úhradové vyhlášky pro rok 2018.
Postup ministerstva, které dalo ČLK i ostatním organizacím zastupujícím poskytovatele
zdravotních služeb pro uplatnění připomínek
lhůtu pouhých 5 pracovních dnů, je skandální.
ČLK přitom žádala marně Ministerstvo zdravotnictví o jednání o úhradové vyhlášce již od
června letošního roku.
Úhradová vyhláška, která zcela ignoruje
oprávněné požadavky ambulantních lékařů,
je pro ČLK naprosto nepřijatelná. ČLK uplat-

TEMPUS MEDICORUM

/ LISTOPAD 2017

ČINNOST ČLK

nila své zásadní připomínky a upozornila, že
návrh vyhlášky je podle jejího názoru v rozporu
s Ústavou ČR. Ministerstvo naše připomínky
ignorovalo.

Protestní akce ambulantních lékařů
ČLK upozorňuje, že personální, ekonomická,
právní a morální krize ve zdravotnictví se nadále prohlubuje. Politická reprezentace navzdory
opakovaným výzvám ČLK neučinila žádné zásadní kroky potřebné k nápravě tohoto stavu.
ČLK konstatuje, že za stávajících podmínek
není schopna garantovat kvalitu ani bezpečnost
lékařské péče. Personální devastace nemocnic vede nejenom ke snižování dostupnosti
zdravotní péče pro pacienty, ale je příčinou
přesunu významného objemu zdravotní péče
z nemocnic do ambulantní sféry. Podíl práce,
za kterou praktičtí lékaři a ambulantní specialisté nedostávají od pojišťoven zaplaceno,
paradoxně dále narůstá.
ČLK podporuje zvýšení platů lékařů a zdravotních sester pracujících v nemocnicích, ale
nemůže souhlasit s tím, aby veškeré zvyšování
úhrad zdravotních služeb směřovalo pouze do
nemocnic. Úhradová vyhláška, jejíž návrh zcela
ignoruje oprávněné požadavky ambulantních
lékařů, je pro ČLK nepřijatelná. Skutečnost,
že ani v čase ekonomické prosperity a růstu
výběru zdravotního pojištění není ministerstvo
ochotno ocenit náročnou práci ambulantních
lékařů, považuje komora za projev pohrdání
a arogance. Personální devastace se přitom týká
celého zdravotnictví, nikoli pouze nemocnic.
ČLK dále upozorňuje na trvalý nárůst zbytečné administrativy, která ubírá lékařům čas,
který by mohli věnovat svým pacientům. Komora protestuje proti násilné a špatně připravené elektronizaci zdravotnictví (např. povinné
eRecepty), která nepřináší žádný prospěch
pacientům ani lékařům, které naopak zatěžuje
zvyšujícími se náklady.
ČLK upozorňuje na rozevírající se nůžky
v dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele
velkých měst na straně jedné a občany venkova na straně druhé, přičemž tento prohlubující se problém politická reprezentace
ignoruje.
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Z výše uvedených důvodů Česká lékařská
komora podporuje protestní akce praktických
lékařů a ambulantních specialistů.
Elektronické recepty
ČLK trvá na stanovisku, že vedle elektronického receptu musí být i nadále zachována
možnost, aby lékař předepsal pacientovi lék
prostřednictvím klasického papírového receptu. Pokud by tato možnost nebyla zachována, hrozí poškození zdraví pacientů, kteří
by nedostali potřebné léky.
Dne 5. 9. 2017 vystoupili předseda SPL
dr. Šonka, prezident ČLnK PharmDr. Chudoba
a prezident ČLK dr. Kubek na společné tiskové
konferenci, na které vysvětlili, proč lékaři i lékárníci odmítají povinné elektronické recepty.
Dne 23. 9. 2017 zveřejnilo Ministerstvo
zdravotnictví návrh prováděcí vyhlášky, který
si vyžádal Zdravotní výbor PS.

Díky soustředěnému tlaku ČLK a dalších
organizací zdravotníků i pacientů návrh umožňuje vydání klasického receptu v případech:
ZZS, návštěvní služba, poskytování odborné
první pomoci. Návrh upravuje situace, kdy
z prokazatelných technických důvodů není
možné vystavit elektronický recept, a to: výpadek elektřiny, výpadek internetového připojení, výpadek systému předepisujícího lékaře,
výpadek tzv. centrálního úložiště. V těchto případech je možné vystavení klasického receptu,
na kterém musí lékař uvést důvod, proč nebyl
vystaven jako elektronický. Klasický recept
by měl být přípustný dále v případě: předpisu omamných látek, transfuzních přípravků,
receptů určených k vyzvednutí v zahraničí
nebo receptů vystavených smluvním lékařem
poskytujícím zdravotní služby sobě nebo svým
příbuzným dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona
o veřejném zdravotním pojištění.
ČLK navíc uplatnila v září 2017 ještě svoji
zásadní připomínku, že klasický recept může
být vystaven vždy na základě rozhodnutí lékaře
anebo požádá-li o klasický recept pacient.
Seznam zdravotních výkonů
ČLK nadále trvá na 10procentním zvýšení
ceny práce nositelů výkonů a bude toto pro-

sazovat i prostřednictvím jednání pracovní
skupiny pro Seznam zdravotních výkonů.
ČLK upozornila odborné společnosti na
skutečnost, že u některých výkonů v Seznamu zdravotních výkonů je kalkulována cena
práce nositele výkonů na úrovni L1 nebo L2,
a nikoliv na úrovni L3.
ČLK požaduje přesun nositelů výkonů dosud zahrnutých v režijní sazbě výkonů přímo
k jednotlivým výkonům.
Pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví pro přípravu Seznamu zdravotních
výkonů návrhy ČLK neschválila.
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 vždy o 5 %, s účinností od 1. 1. 2017 byly následně tarifní platy
zvýšeny o 10 %. Tato opatření, která podpořila
i ČLK, se bezprostředně týkají 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 10procentní zvýšení platových tarifů
čeká zdravotníky od 1. 1. 2018. A také tentokrát
bude záležet na síle lékařských odborů, zda
dostanou přidáno opravdu všichni lékaři.
Příjmy zdravotníků ve státních nemocnicích, kteří jsou placeni podle státní tarifních
tabulek, jsou stále výrazně vyšší než mzdy za
obdobnou práci například v akciových společnostech. ČLK proto podporovala návrh na
novelu zákoníku práce, která by uložila všem
nemocnicím povinnost odměňovat zdravotníky v režimu platu, což znamená povinnost
respektovat státní tarifní tabulky. Navzdory
slibům nebyl návrh nakonec vůbec projednán.
Novela zákona o vzdělávání lékařů
ČLK se aktivně účastnila dva roky trvající práce
na přípravě novely zákona o vzdělávání a v květnu 2015 uzavřela společně s lékařskými fakultami, odbornými společnostmi a Ministerstvem
zdravotnictví dohodu, jejímž výsledkem byl
kompromisní návrh novely zákona, který následně po projednání Legislativní radou přijala
vláda ČR v únoru 2016. Následně však členové
Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny na
přání nejrůznějších lobbistů návrh zdevastovali
k nepoznání, a to bohužel i s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Cestou tzv. komplexního
pozměňovacího návrhu byla obejita podstatná
část legislativního procesu a změny byly protlačeny Sněmovnou bez možnosti uplatnění
našich připomínek.
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Delegáti XXXI. sjezdu ČLK, který se konal ve dnech 12.–13. 11. 2016 v Praze, v souladu
s doporučením představenstva komory návrh
novely zákona o vzdělávání lékařů odmítli a přijali v této věci následující usnesení: „Vzhledem
k dosavadnímu vývoji a změnám návrhu novely
zákona č. 95/2004 Sb., i přes některá pozitiva,
hodnotí komora tento návrh jako celek velmi
negativně, neboť v konečném důsledku přináší zásadní zhoršení postavení neatestovaných
lékařů a rovněž navrhované změny nevedou ke
zjednodušení vzdělávacího systému a zajištění
kvalitní výchovy mladých lékařů.
Sjezd ČLK požaduje odmítnutí tohoto návrhu
novely a žádá MZ ČR v čele s ministrem zdravotnictví, aby zohledňovalo budoucnost občanů této
země, s níž je nerozlučně spjata i výchova dalších
generací lékařů, a v tomto smyslu iniciovalo sestavení skutečné pracovní skupiny bez lobbistů
a zájmových skupin a organizací hájících pouze
své zájmy či odbornosti, která by zodpovědně připravila komplexní novelu zákona č. 95/2004 Sb.“
Prezident ČLK písemně informoval o stanovisku komory všechny senátory. V prosinci
nejprve návrh zákona jednomyslně odmítli členové Ústavně právního výboru Senátu.
Zdravotní výbor Senátu však 13. 12. 2016 návrh
naopak podpořil, přičemž jej navíc obohatil na
ministerstvu připravenou novinkou, aby v našich nemocnicích mohli až jeden rok pracovat
lékaři cizinci bez povinnosti nostrifikace diplomu z lékařské fakulty, bez povinnosti prokázat
znalost češtiny a bez aprobační zkoušky, která
je analogií našich státních zkoušek.
Skutečnost, že ministr zdravotnictví, označující sám sebe za „ministra pacientů“, podpořil
návrh, který by ohrozil zdraví a životy pacientů,
byla šokující. Stejně šokující bylo to, že návrh
novely zákona podpořily lékařské fakulty, odborné společnosti sdružené v ČLS JEP i sdružení Mladí lékaři. Komora zůstala sama, podporovaná pouze Lékařským odborovým klubem.
Dne 24. 1. 2017 jednal prezident ČLK bezvýsledně s ministrem zdravotnictví JUDr. Ing.
Ludvíkem, který potvrdil své rozhodnutí přijetí novely zákona prosazovat i přes nesouhlas
ČLK, odborových organizací, AČMN a Svazu
měst a obcí. ČLK následně se svým odmítavým
stanoviskem písemně oslovila ještě podruhé
všechny poslance.
Dne 31. 1. 2017 schválili vázaným hlasováním povinovaní poslanci ČSSD spolu s poslanci ANO a s podporou části opoziční ODS,
KSČM a TOP 09 novelu zákona č. 95/2004 Sb.,
o vzdělávání lékařů, kterou drtivou většinou
delegátů odmítl sjezd lékařské komory. Pro
zákon hlasovalo 124 poslanců. Fakultní lobby
mohla triumfovat.
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Dne 2. 2. 2017 se prezident ČLK ještě obrátil
na prezidenta ČR Ing. Zemana s žádostí, aby
zvážil odmítnutí zákona. Prezident republiky
však zákon 14. 2. 2017 podepsal.
Zákon znemožňuje na několik let provést
skutečnou reformu vzdělávání, kterou naše
zdravotnictví nutně potřebuje. Odchody mladých lékařů hned po promoci budou pokračovat
a personální devastace regionálních nemocnic
se bude prohlubovat.
Aplikace novely zákona o vzdělávání lékařů
• Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za
zkoušky lékařů
Na základě připomínek ČLK rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví změnit svůj návrh v tom
smyslu, že bude upuštěno od zpoplatnění zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.
V současnosti navrhuje ministerstvo zpoplatnit
pouze opakované zkoušky, a to 3000 Kč za první
opakování a 5000 Kč za druhé, respektive třetí
opakování.
• Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
ČLK uplatnila své zásadní připomínky:
– všechny části aprobační zkoušky musí probíhat výhradně v českém jazyce
– uchazeč je povinen předkládat k aprobační
zkoušce písemné potvrzení obsahující záznamy
o doposud absolvované praxi a provedených
výkonech (logbook)
– členem zkušební komise je vždy zástupce
profesní komory
• Akreditační komise pro odbornou praxi aprobační zkoušky
ČLK do této akreditační komise nominovala
své tři zástupce:
MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – chirurgie
MUDr. Luboš Kotík, CSc. – vnitřní lékařství
a kardiologie
Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. – vnitřní lékařství a gastroenterologie
ČLK rovněž uplatnila své připomínky k návrhu obsahu a podmínek odborné praxe v rámci
praktické části aprobační zkoušky lékaře.
• Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání
lékařů
V rámci vnitřního připomínkového řízení
ČLK uplatnila připomínky k návrhu vyhlášky.
Z navrhovaných nástavbových oborů ubylo
pouze dorostové lékařství. Ostatní připomínky
ČLK nebyly vesměs akceptovány. Naopak v nové
verzi vyhlášky ministerstvo navrhuje dalších
9 nástavbových oborů:
– dětská gynekologie
– hyperbarická a letecká medicína
– intervenční kardiologie
– klinická osteologie

– klinická výživa a intenzivní metabolická péče
– korektivní dermatologie
– perinatologie a fetomaternální medicína
– psychosomatika
– vaskulární intervenční radiologie
Zatímco v původní verzi bylo 37 nástavbových oborů, pak v aktualizované verzi jich
ministerstvo navrhuje již 45.
• Akreditační komise
ČLK nominovala své zástupce do akreditačních komisí, které jsou konstituovány podle
novely zákona o vzdělávání lékařů. Vzhledem
k tomu, že 1/3 členů akreditačních komisí nominují lékařské fakulty a 1/3 odborné společnosti, snažila se ČLK pro zachování paritního
zastoupení celého lékařského stavu nominovat
přednostně odborníky z regionálních nemocnic
a ambulantního sektoru.
• Atestační komise
ČLK nominovala své zástupce do atestačních komisí 43 specializačních lékařských oborů. Bez účasti zástupce profesní komory nemůže
atestační komise zkoušet.
• Vzdělávací rada
Vzdělávací rada projednává jednotnou
strukturu a srovnatelnost vzdělávacích programů jednotlivých oborů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů. Předkládá návrhy
obsahu vzdělávacích programů jednotlivých
oborů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů ke schválení ministrovi zdravotnictví. Vzdělávací rada dále doporučuje ministrovi
zdravotnictví vznik nebo zánik oborů specializačního vzdělávání, nástavbových oborů nebo
funkčních kurzů. Vzdělávací rada předkládá
ministrovi zdravotnictví doporučení k řešení
odborných sporů mezi jednotlivými akreditačními komisemi. Na základě výzvy ministerstva
byli za ČLK nominováni prezident dr. Kubek
a viceprezident dr. Mrozek.
Zákon o univerzitních nemocnicích
Součástí programového prohlášení vlády byl
závazek prosadit zákon o neziskových nemocnicích. ČLK tento záměr podpořila. Předpokládali jsme, že prostřednictvím tohoto zákona
bude stát garantovat existenci základní sítě
asi 100 nemocnic, tedy přibližně jedna v každém okrese a jedna na 100 000 obyvatel. Tyto
nemocnice by měly garantované smlouvy se
všemi zdravotními pojišťovnami, ale zároveň
by měly spádovou povinnost a musely by poskytovat předepsaný rozsah zdravotních služeb. Neziskové nemocnice by byly osvobozeny
od placení DPH, ale na druhou stranu by byly
povinné zveřejňovat jednotkové ceny nakupovaného zboží a služeb a nemohly se vymlouvat
na obchodní tajemství. Neziskové nemocnice
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by byly povinny řídit se v odměňování zaměstnanců státními tarifními tabulkami. Speciální
právní forma neziskové nemocnice měla být
dostatečně atraktivní, aby motivovala zřizovatele nemocnic k jejich transformaci.
Návrh předložený Ministerstvem zdravotnictví nesplňoval představy ČLK a byl zpracován tak ledabylým způsobem, že kvůli stovkám
uplatněných připomínek jej Legislativní rada
vlády odmítla jako celek a návrh nebyl vůbec
vládou ČR projednáván.
Ministerstvo zdravotnictví pod vedením
Ing. Ludvíka následně předložilo návrh zákona
o univerzitních nemocnicích, který ČLK označila za zbytečnou právní normu směřující k postupnému odstátnění zdravotnických zařízení
řízených státem, která doposud garantují kvalitu zdravotní péče. Sněmovna nakonec zákon
sice neschválila, ale hrozí reálné nebezpečí, že
se návrh na privatizaci fakultních nemocnic
objeví znovu po parlamentních volbách.
Zdravotnictví volá o pomoc – informační
kampaň o skutečném stavu zdravotnictví
v ČR
Informační kampaň ČLK upozorňující na
problémy zdravotnictví zaznamenalo podle
průzkumu nezávislé agentury v roce 2016
celkem 78 % občanů ČR. Stránky www.zdravotnictvivolaopomoc.cz navštívilo 440 000 lidí.
Zdravotnictví se navzdory naší snaze nestalo
hlavním tématem ani loňských krajských,
ani letošních parlamentních voleb. Většina
lékařů nebyla ochotná zapojit se osobně do
informační kampaně, a tak XXXI. sjezd ČLK
ukončil sběr podpisů pod Peticí občanů ČR za
zachování bezpečné zdravotní péče. Delegáti
sjezdu se usnesli, že ČLK bude v informační
kampani nadále pokračovat, a zároveň schválili vytvoření finanční rezervy ve výši 1 milion
korun na další mediální podporu aktivity ČLK.
Konference ČLK Zdravotnictví volá o pomoc! Co bude po volbách?
ČLK uspořádala 21. září 2017 v hotelu NH
Prague City konferenci pod názvem Zdravotnictví volá o pomoc! Co bude po volbách?
ČLK již druhým rokem upozorňuje na
příčiny a důsledky hluboké personální krize,
v níž se ocitlo naše zdravotnictví. Vzhledem
k tomu, že občané považují zajištění kvalitní
zdravotní péče za jednu z priorit, které by
jim stát měl garantovat, je logické, že právě
zdravotnictví mělo být jedním z klíčových
témat parlamentních voleb.
Komora v červnu oslovila předsedy deseti
politických stran a hnutí, které měly podle
tehdejších průzkumů reálnou šanci překročit
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hranici 5 % hlasů potřebných pro vstup do
Poslanecké sněmovny, a požádala je, aby nominovali své zdravotnické experty na konferenci,
kterou před volbami komora uspořádá. Cílem
konference bylo umožnit zdravotnickým expertům hlavních kandidujících politických
stran a hnutí vedle sebe na jednom místě prezentovat své plány a program pro zdravotnictví. Lékařům i v široké veřejnosti komora
tímto způsobem chtěla usnadnit orientaci
v programech jednotlivých politických stran,
které jsou často jen velmi obtížně navzájem
porovnatelné.
ČLK zároveň vyzvala všechny hosty
k tomu, aby odpověděli na jednotnou sadu
konkrétních otázek. Odpovědi byly publikovány v říjnovém časopise Tempus medicorum,
který vyšel těsně před parlamentními volbami.
Konferenci zahájil prezident ČLK Kubek
prezentací Krizového plánu, který jako řešení
současné personální, ekonomické a právní
krize našeho zdravotnictví připravila komora
již před rokem. Návrhy komory schválené delegáty loňského mimořádného sjezdu tak mohly
sloužit účastníkům konference jako určité
měřítko k porovnání reálnosti a relevantnosti
programů politických stran.
Hosté z řad politiků vystupovali v následujícím pořadí, které si úvodem vylosovali:
1. ČSSD – MUDr. Jiří Běhounek
2. Svoboda a přímá demokracie – MUDr. Jaroslav Dvořák
3. KSČM – Mgr. Soňa Marková
4. Česká pirátská strana – MUDr. Zdeněk Hřib
5. KDU-ČSL – MUDr. Vít Kaňkovský
6. Starostové a nezávislí – MUDr. Bronislav
Sedláček
7. ANO 2011 – Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
8. ODS – doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
9. Strana zelených – doc. MUDr. Jan Trnka
10. TOP 09 – doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Online magazín ČLK – Nasezdravotnictvi.cz
Dne 19. 10. 2017 spustila ČLK na adrese www.
nasezdravotnictvi.cz nové elektronické informační médium o zdravotnictví, kterým
se bude obracet na širokou veřejnost. Nový
online magazín Naše zdravotnictví se bude
věnovat všemu, co souvisí s naším zdravím.
Veřejnosti bude zprostředkovávat informace
zasazené do kontextu fungování českého zdravotnictví, jejichž přidanou hodnotou by měl
být otevřený pohled lidí, kteří zdravotní péči
přímo zajišťují. Tedy lékařů, sester i dalších
zdravotnických pracovníků.
Projekt navazuje na akci „Zdravotnictví
volá o pomoc“, jejímž prostřednictvím vysvětlujeme občanům, proč za stávajících podmínek
již lékařská komora nemůže garantovat kvalitu
a bezpečnost zdravotní péče. Naše vlastní nové
informační médium bude však mít ještě širší
záběr. Vedle upozorňování na problémy českého zdravotnictví bychom rádi předávali lidem
informace důležité pro jejich zdraví. Naše médium je nezávislé na komerčních i politických
vlivech a nepatří ani žádnému oligarchovi.
Díky tomu můžeme veřejnosti sdělovat pravdivé informace o našem zdravotnictví, které
funguje díky obětavé práci tisíců lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotníků. Vlastní
informační médium pro nás bude zárukou, že
se veřejnost dozví to, co jí potřebujeme sdělit!
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 XXXII. sjezdu ČLK
a zpráva bude publikována na www.lkcr.cz.
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Zpráva právní kanceláře ČLK
V roce 2017 se na činnosti právní kanceláře po dobu celého roku podílelo celkem sedm 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 v roce 2017:
• V roce 2017 bylo k 1. říjnu na právní kancelář ČLK předáno k vyřízení celkem 2245
písemných podnětů (pro srovnání: rok 2016
– 2257, rok 2015 – 2162, rok 2014 – 2084, 2013
– 1939, 2012 – 2736, 2011 – 1381, 2010 – 1541,
2009 – 1163, 2008 – 1138, 2007 – 1096, 2006
– 1596, rok 2005 – 1592, rok 2004 – 1351, rok
2003 – 1062, rok 2002 – 1083 písemných podnětů). Lze tedy sledovat, že počet písemných
podnětů je v posledních letech dvojnásobný
oproti stavu například před 10 lety.
• 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
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dotazů směřovalo také na novou právní úpravu v tomto roce – novelu zákona č. 95/2004
Sb., problematiku eReceptů atd. V ostatních
případech se jednalo o podněty ze strany
orgánů ČLK – představenstva, prezidenta,
revizní komise, čestné rady, orgánů OSL
ČLK, dále o korespondenci ze strany Policie
ČR, soudů, Ministerstva zdravotnictví ČR
a dalších institucí. Na každý písemný podnět
je vypracována příslušným právníkem ČLK
písemná odpověď.
• Možnosti telefonické právní konzultace s právníkem ČLK využívá denně 20–30
lékařů, členů ČLK, s tím, že intenzita telefonických konzultací kolísá v závislosti
na existenci aktuálního problému, který je
třeba ze strany lékařů řešit (právní úprava
podle zákona č. 372/2011 Sb. a 89/2012 Sb.,
ukončení smluv se zdravotními pojišťovnami,
potvrzení, vyvrácení, upřesnění či posouzení
informací získaných z médií, dotazy týkající
se podivných praktik inzertních firem, problematika převodu lékařské praxe z fyzické
osoby na právnickou a s tím spojená tematika
výběrových řízení, rostoucí počet trestních
oznámení či žalob na lékaře, problematika
kvalifikačních dohod, řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, poskytování
informací státním orgánům a s tím spojené nahlížení do zdravotnické dokumentace, informace související s novelou zákona
č. 95/2004 Sb. atd.).
• Služby tísňové linky první právní pomoci 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 v případě potřeby účastní
zasedání představenstva ČLK a právník je
vždy představenstvu k dispozici a účastní
se vždy porad 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 časopisu 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
v tzv. „precedentních věcech“, jejichž výsledek může mít význam i pro ostatní lékaře.
V letošním roce však žádný nový precedentní
případ nevznikl, prezident ČLK ale vyhověl
několika žádostem o zastoupení při smírčím
jednání se zdravotní pojišťovnou.
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• 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 2017 šlo celkem o 17 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 2017 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 č. 95/2004 Sb., o specializačním vzdělávání a způsobilosti k výkonu
povolání lékařů, vyhlášku o způsobilosti
k výkonu povolání v oboru čínská medicína
(ostře odmítnuto ze strany ČLK i její právní
kanceláře) atd.
• Právní kancelář ČLK se pravidelně podílí na
aktualizaci stavovských předpisů a závazných
stanovisek ČLK a na základě podnětů členů
ČLK připravuje potřebné novelizace.
• V květnu roku 2017 v Praze a říjnu roku 2017
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 květnu 2017
rovněž aktivně účastnila pracovního setkání
a školení administrativních pracovnic ČLK.
• V září 2017 zahájila právní kancelář ČLK
již 6. 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 6. ročník opět
v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce,
a nikoli již 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
5. ročníku vyplynulo kladné hodnocení.
• Právní kancelář se aktivně zúčastnila formou příspěvků do sborníku i formou aktivních vystoupení konference ČLK na téma
Kontroverze v medicíně a aktivně se účastní
přípravy konference ČLK na téma Informovaný souhlas v prosinci 2017.
• 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 A171003244
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Zpráva oddělení vzdělávání
Celoživotnímu 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.
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 také skutečnost,
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 2017 se oblast celoživotního vzdělávání rozvíjela poměrně
výrazně. V následujícím textu přinášíme
stručné ohlédnutí za hlavními milníky tohoto roku.

Systematizace celoživotního
vzdělávání

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 také 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
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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 roku 2015.

E-learning

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 součas-

né době se vlastní e-learningový systém
považuje mezi lékařskými komorami
za standard. V roce 2015 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 3800 lékařů,
systém v současné době nabízí 140 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. Od roku 2018 je plánován další krok v rozvoji e-learningového
systému, jak z hlediska dostupných kurzů,
tak z hlediska možnosti jejich využívání.
Mezi velmi žádané a aktualizované kurzy patří například:
E 68 Diagnostické a léčebné postupy u poranění břicha
E 49 Intoxikace v urgentní medicíně
E 29 Diferenciální diagnostika dušnosti
E 14 Akutní ischemické cévní mozkové
příhody a management prvního kontaktu
E 72 Závislost na tabáku

Mimořádné akce a konference

O mimořádných konferencích jsme se
již zmínili. Úspěšná tradice 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
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v medicíně konference s podtitulem Informovaný souhlas v klinické praxi: etické,
právní, klinické a psychologické souvislosti.
Mezi mimořádné akce patří též každoroční
seminář Perspektivy celoživotního vzdělávání lékařů, při jehož příležitosti se uděluje
ocenění prezidenta ČLK Za mimořádný
přínos v oblasti celoživotního vzdělávání
lékařů. V letošním roce bude toto ocenění
uděleno doc. MUDr. Libuši Čeledové, Ph.D.,
a MUDr. Bc. Rostislavu Čevelovi, Ph.D.
Kromě klasických vzdělávacích akcí
ČLK též začala realizovat dlouhodobé kurzy. Jedná se především o mimořádně úspěšnou Univerzitu medicínského práva, v letošním roce probíhá již
6. ročník.

Edice celoživotního vzdělávání

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 Informovaný
souhlas v klinické praxi: etické, právní, klinické a psychologické souvislosti.

Akademie a časopis
Postgraduální medicína

ČLK od roku 2015 připravila pro lékaře
nový formát vzdělávání – Akademii postgraduální medicíny. 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 roce 2017 se již uskutečnilo 10 akcí
v rámci Akademie postgraduální medicíny,

Počet akcí přímo pořádaných ČLK

*údaj je uvedený k září 2017
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Příjmy ČLK v oblasti vzdělávání

*údaj je uvedený k září 2017
např. Revmatologie a ortopedie, Lícní nerv,
Alergologie a klinická imunologie a další.
V kontextu rozšiřování vzdělávací nabídky kvalitního odborného vzdělávání lékařů
a spolupráce ČLK s nakladatelstvím 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.

Vzdělávací akce

Nabídka vzdělávacích akcí nabízených
přímo ČLK se od 20 kurzů nabízených
v roce 2006 zvýšila na asi 120 v současné
době.
Nabídka všech vzdělávacích akcí zařa-

zených do registru akcí ČLK je každoročně
na úrovni 3500 kurzů. V jednom měsíci je
průměrně zařazováno přibližně 300 nových vzdělávacích akcí, nabídka kurzů pro
lékaře je tedy velice vysoká. Zvyšující se
počet akcí se odráží i v příjmech ČLK za
tuto oblast. Následující graf ilustruje nárůst příjmů za oblast vzdělávání od roku
2006. Je nutné uvést, že příjmy pocházejí
především z registrací komerčně organizovaných akcí a komerčních prezentací.
Získané prostředky jsou využité na provoz
a rozvoj systému celoživotního vzdělávání
a umožňují udržovat registrační poplatky
na akce pořádané ČLK nízké.

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.
doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
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Zpráva Vědecké rady ČLK

Vědecká rada byla svolána v uplynulém roce osmkrát, z toho jedno její zasedání bylo společné s předsedy
oborových komisí Vědecké rady ČLK. Vzhledem k projednávání novely zákona č. 95/2005 Sb. byla
problematika postgraduálního vzdělávání lékařů stěžejním tématem, kterým se Vědecká rada ČLK na
svých zasedáních v tomto období zabývala.

Po přijetí novely zákona, se kterou ČLK
vyjádřila nesouhlas, Vědecká rada připomínkovala prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.
Vědecká rada také opakovaně vydala negativní stanovisko k implementaci „čínského
léčitelství“ do našeho zdravotnictví novelou
zákona č. 96/2004 Sb.
Vědecká rada na svých zasedáních projednávala návrh zákona o univerzitních nemocnicích a doporučila jeho stažení.
Ze stanovisek, kterými se Vědecká rada
v uplynulých dvanácti měsících zabývala,
bych chtěl připomenout následující:
Společné stanovisko České lékařské
komory a Komory veterinárních lékařů k používání antimikrobiálních látek
a k problému mikrobiálních rezistencí.
Stanovisko k nárůstu administrativy
ve zdravotnictví.
Vědecká rada svým stanoviskem podpořila vznik Pracovní skupiny pro dětskou
paliativní péči.
Stanovisko k podávání opioidů v přednemocniční péči u náhlých příhod břišních. V tomto stanovisku se Vědecká rada
shodla na tom, že v odůvodněných a řádně zdokumentovaných případech lze v přednemocniční péči podat opioidy pacientům s podezřením
na náhlou příhodu břišní.
Stanovisko Vědecké rady ČLK ve věci
klinických studií – Vědecká rada se shodla
na výkladu, že i sběr dat pro klinické studie je
vědecko-výzkumnou činností. O toto stanovisko
jsme byli požádáni lékaři, kterým finanční úřad
tento výklad rozporoval.
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Vědecká rada v tomto období navrhla
novelizaci těchto Závazných stanovisek
ČLK:
Novelizace článku 3 Závazného stanoviska ČLK č. 1/99.
Doporučila novelizaci Závazného stanoviska ČLK č. 2/2011 – Vedoucí lékař hospicu. V tomto případě Vědecká rada navrhla
rozšířit možnost vykonávat funkci vedoucího
lékaře v hospicu i na lékaře s odborností onkologie a psychiatrie.
V tomto roce bylo do konce října oborovými komisemi Vědecké rady ČLK přezkoušeno
na základě žádosti o licenci vedoucího lékaře
a primáře 24 lékařů.

Akreditováno bylo 11 školicích pracovišť
a bylo vydáno 27 licencí školitelů.
Funkčních licencí bylo vydáno 91.
Oborové komise Vědecké rady vypracovaly v minulém roce 89 odborných posudků.
V letošním roce bylo podáno zatím 92 žádostí
o odborný posudek.
Děkuji všem členům Vědecké rady ČLK
a oborových komisí za jejich náročnou a mnohdy veřejností nedostatečně oceněnou práci.
Koncem minulého roku řady Vědecké
rady ČLK bohužel navždy opustil její dlouholetý člen profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.,
viceprezident ČLK, předseda VR ČLK

Česká lékařská komora
Vás srdečně zve

na Vánoční koncert
Staroměstské náměstí, Praha 1
čtvrtek 14. 12. 2017 ve 20.30 hodin

S adventním programem vystoupí
Prážata a Resonance se sólisty
Národního divadla.
TEMPUS MEDICORUM
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Zpráva Etické komise ČLK

Jarní zasedání Etické komise se uskutečnilo 11. 5. 2017 a podzimní 26. 10. 2017. V průběhu roku pracovali
členové pomocí e-mailové korespondence. Celkem bylo přijato a řešeno 31 podnětů jak ze strany lékařů, tak ze
strany veřejnosti. Deset podnětů bylo předáno Revizní komisi, 1 byl předán k řešení právnímu oddělení ČLK.

Hlavním tématem jarního i podzimního
zasedání byly otázky týkající se léčitelství a tzv.
alternativní a komplementární medicíny. Členové EK se seznámili jak s dokumenty ze zdrojů
CPME (Standing Committee of European Doctors), tak s informacemi od jednotlivých národních lékařských organizací EU, které odpověděly
na dotazník ČLK k tomuto tématu. Ve většině
zemí EU je striktně dodržováno oddělení klasické medicíny od alternativního léčitelství. Bylo
diskutováno otevření Česko-čínského centra
tradiční čínské medicíny při FN v Hradci Králové a bylo konstatováno, že alternativní léčitelství
nepatří na půdu fakultních nemocnic. Prezident ČLK MUDr. Kubek informoval o novele
zákona 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče,
stručně zákona o nelékařských zdravotnických
povoláních, kde se nově zahrnuje tradiční čínská
medicína (TČM) mezi zdravotnické profese se
samostatným vzděláváním. EK se shodla na
názoru, že termín alternativní či komplementární medicína, resp. TČM, je pro laiky zavádějící
a může mylně naznačovat, že se jedná o vědecké
medicínské metody, proto je lépe používat výraz léčitelství a je třeba přesně vymezit hranice
mezi medicínou jako takovou a léčitelskými
metodami. EK se shodla v názoru, že léčitelé
nejsou zdravotníci, a proto je velmi nevhodné
zařazení oboru tradiční čínská medicína do výše
zmíněného zákona. EK podpořila snahu ČLK
o návrat zákona k původnímu znění, avšak no-
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vela zákona byla, bez ohledu na argumenty ČLK,
přijata s účinností ke dni 1. 9. 2017.
EK ČLK se také zabývala podnětem o používání přístroje BICOM v lékařských praxích
za úplatu. Dotazem na SÚKL bylo zjištěno, že
přístroj sám ani jiné podobné přístroje používané v lékařských praxích nejsou SÚKL schvalovány, ale musejí mít pouze všeobecný atest
a prohlášení o shodě. Tyto přístroje nemusí mít
prokázanou léčebnou účinnost. Jejich použití
v lékařské praxi více méně slouží jako vedlejší
příjem a jedná se o určitou šedou zónu, které by
měla být věnována dále pozornost.
Dalším podnětem byla reklama na diagnostickou metodu Metatron. Podle našeho
názoru se jedná o zcela evidentní lživou reklamu, slibující mimo jiné během jednoho sezení bezbolestnou diagnostiku na histologické
a cytologické úrovni, vyšetření virů, bakterií
a parazitů v těle a vyšetření změn na jednotlivých chromozomech a zkoumání šroubovice
DNA. Metoda sama, jak je popsána, je evidentní podvod. Bylo doporučeno podat stížnost na
klamavou reklamu.
Dalším tématem při obou zasedáních byla
otázka elektronické preskripce. Bylo konstatováno, že projekt není dobře připravený ani
odzkoušený. V současné podobě nepřispěje ke
zlepšení péče o pacienta ani nezlepší pracovní
podmínky lékařů, naopak je pro lékaře výraznou
zátěží v mnoha ohledech. Nucené okamžité používání výhradně e-preskripce od 1. 1. 2018 pod
výhrůžkou pokuty až 2 miliony korun je ukázkou
arogance moci a nerespektování lékařské profese i pacientů. Ani navrhované výjimky z povinné
e-preskripce problém zcela neřeší. EK podporuje žádost ČLK, aby kromě navrhovaných výjimek, tj. omamné látky, preskripce důchodců
a paraklinických lékařů, zdravotnická záchranná
služba, odborná první pomoc, návštěvní služba,
selhání elektrické či internetové sítě, byly přijaty
ještě tyto tři výjimky: nezadání receptu do centrálního úložiště na žádost pacienta a/nebo na
žádost lékaře, a zejména uznání tzv. analogové
praxe. To znamená, že lékaři, kteří nepoužívají
počítače a internet a jsou v důchodovém věku,
by nemuseli e-preskripci používat, a tedy by
nebyli nuceni odcházet do důchodu, aby se této
povinnosti vyhnuli.
Na podzimním zasedání byla diskutována

i otázka nedostatku lékařů a přijímání lékařů
ze zahraničí. Zahraniční lékaři jsou mnohdy
přijímáni bez ověřitelné kvality vzdělání a jsou
posíláni do praxe, aby hlavně zaplnili prázdná
místa. Nároky na jejich vzdělání jsou nižší než
nároky na vzdělání českých lékařů, což je špatné.
Je třeba znovu upozornit, aby ministerstvo zodpovědně dbalo na kvalitu vzdělání zahraničních
lékařů a tuto nerovnost korigovalo.
Byla diskutována dostupnost kvalitní lékařské péče a nerovnost v dostupnosti. Bylo zmíněno, že rozvoj lékařské vědy jde velmi rychle
kupředu a medicína se stává v plném rozsahu
neufinancovatelnou. Je třeba pečlivě diskutovat
o nových metodách a jejich zařazení do systému zdravotního pojištění. Kvalitní zdravotní
péče je sociální objednávka, je tedy třeba, aby
zodpovědné politické autority jasně definovaly,
jakou zdravotní péči si přejí a jak bude zaplacena.
Je třeba dlouhodobější plán a pečlivá finanční
rozvaha. Není udržitelné, aby se úhrady odvíjely
od jednoročních ministerských vyhlášek, které
navíc kladou jedinou finanční zodpovědnost na
stranu poskytovatele, a nikoli na stranu příjemce
zdravotní péče. Lékaři se tak svojí prací stávají
největšími sponzory českého zdravotnictví, což
je dlouhodobě neudržitelný stav, který vede ve
svém důsledku k poklesu kvality zdravotní péče.
EK doporučuje vést širokou odbornou i společenskou diskusi o stanovení standardů zdravotní
péče a způsobu jejich financování.
EK byla seznámena s novým webem ČK
www.nasezdravotnictvi.cz a tuto iniciativu vůči
veřejnosti vítá a podporuje. Doporučuje i zapojení pacientských organizací do spolupráce na
tvorbě webu. Za obsah média je zodpovědný
šéfredaktor David Garkish, který byl na podzimním jednání EK přítomen.
Obecná agenda se obdobně jako v minulých letech týkala drobných stížností a dotazů
zejména spojených s komunikací, s vybíráním
peněz v souvislosti s poskytováním zdravotních
služeb, s přetahováním registrovaných pacientů
a s kvalitou lékařských posudků. Stížnosti na
činnost či chování lékařů v soukromém nebo
veřejném životě nesouvisející s poskytováním
zdravotních služeb EK neřešila, neboť nepatří
do kompetence ČLK.
MUDr. Helena Stehlíková,
předsedkyně Etické komise ČLK
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Zpráva Revizní komise ČLK

Za rok 2016 registrovala Revizní komise ČLK 1148 (resp. 1610) stížností, z toho bylo 1243 postoupeno
k řešení okresním disciplinárním orgánům. Pověření členové Revizní komise ČLK odmítli 363 stížností
(asi 22,5 %). K 30. 10. 2017 bylo zaregistrováno 953 (resp. 1251) stížností, odmítnuto 313.

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

RK ČLK doporučuje (opakovaně) všem
lékařům zkontrolovat a 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.

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, aby spíše než platit některé zbytečně
vysoké náklady (např. nájemné kanceláře
apod.) adekvátně ohodnotila práci funkcionářů OS ČLK či jinak z příspěvků svých členů
podpořila 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 zatímco centrální orgány komory zajišťují veškerou svoji činnost
včetně právního servisu pro všechny lékaře
a vydávání časopisu Tempus medicorum za
asi 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.
RK ČLK podporuje návrh představenstva ČLK v souladu s doporučením porady
předsedů OS ČLK na úpravu výše členských
příspěvků (naposledy v roce 2012) a také návrh představenstva ČLK na změnu pravidel
v přerozdělování výnosu z členských příspěvků tak, aby byla posílena solidarita velkých
OS ČLK s těmi malými.
RK ČLK děkuje oběma kancelářím ČLK
(v Praze i v Olomouci), především však děkuje
za práci (často nevděčnou) členům revizních
komisí okresních sdružení ČLK.

Kontrolní činnost

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 2016 bylo žádáno o delegaci kauzy v 55 případech, z toho
ve 45 případech bylo vyhověno, do 30. 10. 2017
bylo zažádáno o delegaci ve 22 případech,
z toho v 16 vyhověno.
Členové RK ČLK se účastní jednání nezávislých odborných komisí (NOK) (dříve
znaleckých).
V roce 2016 bylo projednáno 28 případů, jeden byl zhodnocen jako non lege artis
postup. Do 30. 10. 2017 bylo NOK 13, z toho
jeden non lege artis.
Problémy jsou 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
podle zákona č. 220/1991 Sb. – uplatňování
disciplinární pravomoci.
Nouzovým řešením je vyžádání souhlasu
poškozeného nebo jím poskytnutá dokumentace.
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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 30. 9. 2017 nebyly členské příspěvky za
rok 2017 (termín do 1. 3. 2017) vybrány ve výši
1 985 466 Kč, za období 2014–2016 celkem ve
výši 3 128 587 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 XXXII. sjezdu ČLK bylo

MUDr. Jana Vedralová,
předsedkyně Revizní komise ČLK
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Zpráva Čestné rady ČLK
V období od listopadu 2016 do října 2017 jednala Čestná rada ČLK na jedenácti řádných zasedáních,
deseti dvoudenních a jednom jednodenním. Zasedání se konala pravidelně každý měsíc (kromě srpna).
Šestkrát byla zasedání v kanceláři ČLK v Praze, čtyřikrát v Olomouci. V dubnu 2017 (7.–8. 4. 2017) se
konalo zasedání Čestné rady ČLK ve Žluticích a bylo spojeno s pravidelným, již sedmým Mezikrajským
seminářem pro členy revizních komisí a čestných rad pěti OS ČLK Západočeského a Středočeského kraje.

Složení Čestné rady ČLK

Kromě svých pravidelných zasedání se
členové Čestné rady ČLK zúčastnili XXXI.
řádného sjezdu ČLK (12.–13. 11. 2016) v Praze,
pravidelného pracovního dne Setkání administrativních pracovníků ČLK 29.–30. 5. 2017
v Táboře. Byly připraveny dva příspěvky do
Tempus medicorum.
Na svých jedenácti zasedáních řešila
Čestná rada ČLK celkem 370 kauz (věcí, případů), 361 kauz bylo projednáno v režimu
pléna, 9 kauz bylo řešeno jako disciplinární
řízení před Čestnou radou ČLK, dřívější senátní řízení. Nově přijatých kauz bylo 329
(307 námitek, 5 odvolání a 17 kauz předaných
z OS ČLK). Opakovaně řešených kauz bylo 32.
Jako disciplinární orgán druhého stupně řešila Čestná rada ČLK 365 kauz (361 námitek + 4
bývalé druhostupňové senáty), a to na základě
námitky stěžovatele, odvolání obviněného
lékaře nebo z moci úřední (ex offo).
Při projednávání 361 námitek bylo ve 223
(62 %) kauzách rozhodnutí disciplinárních
orgánů OS ČLK potvrzeno a pouze v 78 (22 %)
případech bylo rozhodnutí disciplinárních
orgánů OS ČLK zrušeno a věc vrácena k novému projednání. V šesti kauzách bylo řízení delegováno na jiné OS ČLK. Ve dvanácti
kauzách bylo řízení o stížnosti zastaveno,
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Předseda: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
Místopředseda: prim. MUDr. František Liška
Členové: 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, Pavla Bublová,
Ivana Vaněčková do 6/2017, Petra Trojanová
od 8/2017

neboť námitka byla podána opožděně, vzata zpět nebo podána neoprávněnou osobou.
Ve čtyřech případech byl vyžádán posudek
oborové komise Vědecké rady ČLK nebo jeho
doplnění. V devíti kauzách byl vyslechnut
člen oborové komise Vědecké rady ČLK v přítomnosti disciplinárně obviněných lékařů,
v 17 případech byla vyžádána zdravotnická
dokumentace.
V rámci čtyř odvolacích řízení Čestná
rada ČLK uznala v jednom případě lékařku
nevinnou, v jednom případě upustila od disciplinárního opatření a dvakrát bylo řízení
odročeno.
V první instanci řešila Čestná rada ČLK
pět kauz. V jednom případě shledala Čestná
rada ČLK disciplinárně obviněného lékaře
nevinným, dvakrát bylo řízení zastaveno,

jedenkrát bylo rozhodnuto o podmíněném
vyloučení z ČLK se zkušební dobou dvou let
a jedenkrát bylo řízení odročeno. Byly projednány dvě žádosti o zahlazení disciplinárního
opatření, které byly kladně posouzeny.
Při hodnocení sledovaného období nebyl prakticky zaznamenán meziroční nárůst
počtu nových kauz. Počet námitek se zvýšil
pouze o deset. Počet odvolání a počet disciplinárních řízení před Čestnou radou ČLK
poklesl z patnácti na devět.
Počet zrušovacích rozhodnutí, který
můžeme považovat za indikátor kvality
disciplinární činnosti na okresní úrovni, ve
srovnání s minulým obdobím opět poklesl,
a tak konstatování, že činnost okresních disciplinárních orgánů je trvale velmi dobrá, má
své oprávnění.
Spolupráce Čestné rady ČLK s disciplinárními orgány okresních sdružení je dobrá.
Jedním z důvodů jsou pravidelné každoroční mezikrajské semináře Čestné rady ČLK
a okresních disciplinárních orgánů, které
jsou organizovány již sedm let. Tyto semináře
usnadňují vzájemnou komunikaci s okresními disciplinárními orgány, jejichž disciplinární činnost byla velmi výstižně nazvána
disciplinární činností „v první linii“.
Čestná rada ČLK děkuje všem spolupracovníkům z okresních i centrálních orgánů
ČLK za dobrou a korektní spolupráci.

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.

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.,
předseda Čestné rady ČLK
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Časopis Tempus medicorum
Vydáváním 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, konkrétně 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo
jeho rozeslání v papírové podobě všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou.
Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2017 finančně podpořit částkou
2 091 018 Kč, což je o pouhých 11 895 Kč více
než v prvním pololetí roku 2016. Ekonomická
bilance vydávání časopisu Tempus medicorum tedy zůstává stabilní.
Milan Kubek
TEMPUS

TEMPUS

MEDICORUM

7–8/2017
ROČNÍK 26

MEDICORUM

Náklady (v Kč)

Výnosy (v Kč)

581 593

110 678

Únor 2017

577 467

269 943

– 307 524

Březen 2017

524 935

156 592

– 368 343
– 297 525

Leden 2017

Výsledek (v Kč)
– 470 915

Duben 2017

566 401

268 876

Květen 2017

566 623

286 434

– 280 189

Červen 2017

525 028

158 506

– 366 522

3 342 047

1 251 029

– 2 091 018

ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
DÁLE V TOMTO ČÍSLE:

Výsledky průzkumu
Sekce mladých lékařů
ČLK
Zdravotnictví volá
o pomoc
Budou elektronické
recepty od ledna 2018
opravdu povinné?
Konference ČLK
Důstojné umírání
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Hospodaření ČLK
v roce 2016

AŘ

Inzerce A171004512

Kouření a nová
legislativa
na konferenci ČLK
v Senátu

K A Ř S K É KO

M

Sekce mladých lékařů ČLK
usiluje o zlepšení pracovních
podmínek

Tresty za usmrcení
nebo újmu na zdraví
z nedbalosti
Právo odmítnout přijetí
pacienta

Náklady (v Kč)

Výnosy (v Kč)

Výsledek (v Kč)

Leden 2016

516 570

137 746

– 378 824

Únor 2016

514 108

230 831

– 283 277
– 339 092

Březen 2016

521 600

182 508

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

Všechny částky jsou včetně DPH.
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www.nasezdravotnictvi.cz

Praktické rady a tipy,
jak zlepšit péči o své zdraví

Názory, komentáře a proﬁly odborníků

Otevřené zpovědi lékařů, sester
i dalších zdravotnických pracovníků

Zprávy, příběhy a kauzy z českých nemocnic a ordinací

NAŠE ZDRAVÍ A ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V SOUVISLOSTECH

NOVÝ ONLINE MAGAZÍN ZDRAVOTNÍKŮ
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

TEMPUS
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KOMERČNÍ PREZENTACE

KORONER v České republice
oslavil „půlkulatiny“
Je to už pět let, co se v rámci republiky setkáváme s koronery. Tedy přesněji s lékaři,
kteří se specializují na provádění prohlídek těl zemřelých. Abychom získali více
informací o zkušenostech s provozem služby koronerů, oslovili jsme Ing. Davida
Tučka, jednatele společnosti 1. KORONERSKÁ, s. r. o., a požádali jej o rozhovor.
Pane inženýre, organizujete provádění
prohlídek těl zemřelých již pět let. Jakým
směrem se za tu dobu posunula služba koronera?
Od pilotního projektu, kdy jsme pouze předpokládali, že by to mohlo fungovat, jsme se
posunuli až do stadia, kdy máme tým čítající
100 vyškolených a zkušených lékařů, 50 operátorů (asistentů), flotilu vozidel, vytvořený systém
vzdělávání koronerů a plně funkční centrální
dispečink koronera. Působíme momentálně
v pěti krajích ČR a s dalšími kraji jednáme. Odborníci zodpovědní za řízení zdravotních služeb
v jednotlivých krajích si postupně uvědomují,
že je dobré ulehčit záchranné službě, která
většinou doposud nesla hlavní tíhu prohlídek,
a službu zajistit zkušenými koronery, kteří se na
provádění prohlídek specializují. Postupně také
přecházíme od práce s papírovými formuláři
k plné digitalizaci listů o prohlídce zemřelého
a elektronické zdravotnické dokumentaci. Tím se
snažíme ulehčit práci našim lékařům. Samozřejmě v rámci zkvalitnění naší služby jsme ve spolupráci s ústavy soudního lékařství vybudovali
systém pravidelného školení našich koronerů.
Při našem posledním rozhovoru jsme rozebírali nedostatečnou legislativu, změnila
se nějak situace od té doby?
Legislativu se snažíme posunout do té roviny,
aby se jednotlivé zákony aspoň nevylučovaly.
Sice byl po připomínkách z mnoha stran v novele zákona o zdravotních službách v roce 2016
vypuštěn požadavek na atestaci nebo specializovanou způsobilost koronerů, ale to se již
nepromítlo do dalších zákonů, jako je výkonová
vyhláška a podobně. Zákonodárce nám tak si-

tuaci skutečně neulehčuje a bude trvat patrně
ještě dlouho, než se podaří legislativu prohlídek
těl zemřelých patřičně doplnit a nastavit. Navíc
ani jednotlivé kraje si legislativu nevykládají
stejně, takže o takzvané předvídatelnosti práva
v našem případě nemůže být řeč. Popis stavu
legislativy by vydal na samostatný článek…
Podařilo se vám za pět let zatraktivnit práci koronera pro lékaře, nebo také řešíte nedostatek lékařů jako ostatní zařízení?
Personální otázka je hodně závislá na regionu.
Dostatek lékařů máme v Plzeňském a Moravskoslezském kraji. V ostatních je personální situace
podstatně složitější, v Jihočeském kraji dokonce
téměř katastrofická. Přesto, že se lékařům snažíme maximálně ulehčit práci s dokumentací, provádíme školení a snažíme se provádění prohlídek i finančně zatraktivnit, odezva je malá. Navíc
se snažíme dále regionálně rozvíjet. V současné
době tak urgentně hledáme ochotné lékaře pro

naše nové projekty ve Zlínském, Ústeckém a Libereckém kraji. Abychom doplnili personál, již se
začínáme poohlížet po lékařích i na Slovensku
a Ukrajině. U nás ve většině regionů lékaři prostě
chybí. Zároveň s personální otázkou nás také
trápí otázky finanční. Prohlídka zemřelého je ze
strany pojišťoven výrazně finančně podhodnocena, VZP dokonce v roce 2017 snížila úhrady
cest koronera o asi 60 procent zavedením paušální platby za dopravu (dle VZP „třída 13“). Toto
omezení opět nemá oporu v zákoně, ale ani
ministerstvo naše protesty neřeší. Pouze nás odkázalo na příslušný soud… Takže jsme závislí na
podpoře ze strany krajů.
Prohlídky těl zemřelých ale spadají do veřejného zdravotního pojištění, pokud se
nemýlím?
Máte naprostou pravdu, prohlídka těla zemřelého, včetně cesty lékaře, je součástí veřejného
zdravotního pojištění a měla by z něj být náležitě hrazena. Bohužel zde dochází ke snaze pojišťoven přesunout úhrady z položky veřejného
zdravotního pojištění do rozpočtu jednotlivých
krajů. Kraje už takto dotují chod krajských nemocnic, krajské záchranné služby, a navíc i prohlídky těl zemřelých. To rozhodně není udržitelné, bohužel ale ani zdravotní pojišťovny, ani
Ministerstvo zdravotnictví situaci i přes výhrady
krajů nijak neřeší. Navíc cena za prohlídku od
krajů je pořád na úrovni roku 2012. A to se za
poslední dva roky navyšovaly platy ve zdravotnictví o 20 procent. Od nového roku má opět
dojít k navýšení platů o 10 procent, ale úhrady
koronerům nikdo nezvýší… Takže takový začarovaný kruh. Musím ale upřímně říci, že nám
již některé kraje nabídly v rámci soutěže i lepší
finanční podmínky. Za to jsme samozřejmě rádi,
ale raději bychom viděli navýšení úhrad ze strany pojišťoven. Toho se ale asi hned tak nedočkáme. Bohužel. Přesto však doufám, že se nám podaří vyřešit hlavně personální problémy, služba
se bude dále úspěšně rozvíjet i v dalších letech.
Jak tedy vidíte situaci do budoucna? Podaří se službu koronera v České republice
udržet?
Jsem přesvědčen o tom, že se službu podaří udržet. Někdo prostě prohlídky provádět musí a záchranné službě to nepřísluší. Praktický lékař může
dnes dle zákona provádět prohlídky pouze ve
své provozní době a návštěvní službě, kterou má
upravenou ve smlouvě s pojišťovnou denně do
přibližně 17 hodin, pak nastává hluché místo, přestože prohlídky ještě může provádět lékař LSPP. Ta
je ale již dnes nevýjezdní, pokud tedy LSPP funguje. Takže kvalitní služba koronera, navíc pravidelně
školeného a s bohatou praxí, má v tomto směru
jistě budoucnost a věřím, že tuto službu budeme
moci provozovat i v dalších letech.
Děkuji vám za rozhovor a přeji do další práce
hodně zdaru.
n
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ELEKTRONICKÉ RECEPTY

Elektronické recepty nesmí být povinné
Lékařská komora není proti elektronickým receptům, pokud tyto budou fungovat a budou plnit to, co tvůrci
systému slibovali. Nesouhlasíme však s tím, aby například na rozdíl od sousedního Německa byly u nás
elektronické recepty jedinou povinnou alternativou. Za naprostou nehoráznost pak považujeme pokutu
2 000 000 Kč, kterou zákon umožňuje uložit poskytovateli zdravotních služeb (lékaři), který se nedopustí ničeho
jiného než „zločinu“, že předepíše pacientovi potřebný lék jinak než prostřednictvím elektronického receptu.
Jsem přesvědčen, že pokud by byl systém
elektronických receptů nepovinný, musel by
být uživatelsky přátelštější, díky čemuž by
postupně většina lékařů začala elektronické
recepty dobrovolně využívat.
Vzhledem k tomu, že stát místo spolupráce
s lékaři a lékárníky zvolil cestu represe a brutálního nátlaku, nezbývá nám nic jiného než
své členy bránit.
ČLK trvá na stanovisku, že vedle elektronického receptu musí být i nadále zachována možnost, aby lékař předepsal pacientovi lék prostřednictvím klasického
papírového receptu. Pokud by tato možnost
nebyla zachována, hrozí poškození zdraví pacientů, kteří by nedostali potřebné léky.
Skupina senátorů (Plaček, Dernerová…)
sice podala návrh na změnu zákona o léčivech,
která by elektronické recepty učinila nepovinnými, avšak vzhledem k tomu, že nejbližší
schůzi má Senát naplánovánu až na 29. 11., není
již možné do konce roku změnu zákona prosadit. Vedle všeobecného bojkotu elektronických
receptů tak jedinou reálnou možností, jak od
ledna učinit elektronické recepty nepovinnými,
zůstává prováděcí vyhláška.

Prováděcí vyhláška

Ministerstvo zdravotnictví konečně připravilo návrh prováděcí vyhlášky. Díky soustředěnému tlaku ČLK a dalších organizací
zdravotníků by vyhláška měla umožnit vydání
klasického receptu v případech:
– ZZS
– návštěvní služba
– poskytování odborné první pomoci
Návrh upravuje situace, kdy z prokazatelných technických důvodů není možné vystavit
elektronický recept, a to:
– výpadek elektřiny
– výpadek internetového připojení
– výpadek systému předepisujícího lékaře
– výpadek tzv. centrálního úložiště
V těchto případech je možné vystavení klasického receptu, na kterém musí lékař uvést
důvod, proč nebyl vystaven jako elektronický.
Klasický recept by měl být přípustný dále
v případě:
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– omamných látek
– transfuzních přípravků
– klinických studií
– receptů na léčivé přípravky hrazené
podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění vystavených smluvním lékařem poskytujícím
zdravotní služby sobě, manželovi, svým
rodičům, prarodičům, dětem, vnukům
a sourozencům
– v případě receptů určených k vyzvednutí v zahraničí
Je třeba přiznat, že Ministerstvo zdravotnictví nám vyhovělo ve většině případů, kdy
jsme upozorňovali na nemožnost vystavovat
elektronické recepty. Prosadili jsme dokonce
i právo pro lékaře nepracující důchodce a lékaře paraklinických oborů, kteří jinak léky
nepředepisují, předepisovat léky pro svoji
vlastní potřebu a pro své blízké prostřednictvím klasických receptů.

se zákon dopouští. Podle našeho názoru musí
mít pacient právo odmítnout vystavení elektronického receptu, aniž by ztratil možnost
být léčen. Proto navrhujeme doplnění příslušné vyhlášky o ustanovení, že klasický recept
může lékař vystavit také na žádost pacienta.
V současnosti nikdo neví, zda bude systém elektronických receptů v případě plného
zatížení fungovat ani v jakém rozsahu budou
elektronické recepty od 1. 1. 2018 lékaři využívány. ČLK svůj boj za nepovinné elektronické recepty nevzdává. V každém případě však platí, že čím více lékařů se do
systému elektronických receptů přihlásí,
tím klesají naše šance zachránit ty kolegy
a kolegyně, kteří tuto možnost nemají.
Milan Kubek
Inzerce A171004108

Své kolegy přes palubu nehodíme

Zásadním problémem zůstávají lékaři,
kteří jsou například v seniorském věku, přičemž by ale byli za stávajících podmínek
ještě schopní a ochotní ordinovat, avšak
z objektivních důvodů nemohou od ledna
přejít na elektronické recepty. Tyto své členy nemůže profesní komora zradit a „hodit
přes palubu“.
Česká lékařská komora nadále trvá
na tom, aby do vyhlášky byla doplněna
možnost vystavení klasického receptu
v případě, kdy o tom rozhodne lékař. Jako
kompromisní variantu navrhuje zřízení
institutu tzv. analogové praxe. Tento status
by měla zdravotnická zařízení (poskytovatelé
zdravotních služeb, lékaři), která z objektivních důvodů nejsou schopna vystavovat pacientům elektronické recepty. Naše zdravotnictví není v takovém stavu, abychom si mohli
dovolit ztratit několik stovek kvalifikovaných
lékařů, kteří jsou stále ochotní pracovat, ale
nemohou vyhovět nárokům, které na ně povinné elektronické recepty kladou.
Otázkou pro ombudsmana či Ústavní
soud zůstává omezení práv pacientů, jehož
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Proč zpochybňovat elektronickou dokumentaci?
Nedá mi to, abych vám nesdělil své názory na eRecept a vůbec elektronickou preskripci léčiv, protože
tyto pojmy nejsou totožné.
Je mi 50 let, tudíž již nejsem nejmladší,
a tak jsem zažil éru zdravotnické dokumentace
psanou na stroji, pak od roku 2001 v Nemocnici
v Jihlavě v Nemocničním informačním systému
(NIS) a od roku 2012 v soukromé urologické
ambulanci v Telči, takže mohu srovnávat. A nyní
moje postřehy.
1. Dokumentace psaná na stroji byla jednodušší jen v něčem: Ano, papír se dal do stroje
a učinil se zápis do dekursu, ale dokumentace
bývala úmorná, zejména co se týče tvorby lékařských zpráv a jejich kopií, kopie byly podle
kvality propisovacího papíru více či méně čitelné, psaní propouštěcích zpráv bylo nekonečně
dlouhé a zatížené chybami při přepisování. Prostě práce za trest.
2. Při zavedení NIS jsme v nemocnici pochopitelně procházeli fází odmítání, zpochybňování a určitým obdobím dětských nemocí
systému, který jsme považovali za komplikovaný a zdržující od práce s pacientem, časem
si všichni zvykli a začali naopak využívat jeho
předností a odvykli jsme si jen poukazovat na
jeho nevýhody. Z forenzního hlediska je pro
lékaře také důležité, že zápis v NIS je neměnný
a označen datem a časem, kdy byl učiněn.
3. Při zahájení své soukromé praxe jsem si
vyzkoušel tři různé softwary a naštěstí jsem se
rozhodl správně, název firmy nebudu sdělovat
pro možné nařčení z reklamy. Systém pochopitelně poskytuje nepřebernou spoustu možností,
jak jej využívat, stejně jako když si koupíte nový
mobil, ale po krátké době si lékař vybere jen to,
co je pro něj podstatné a jednoduše použitelné.
Ještě poznámka, můj předchůdce v urologické
ambulanci měl kartotéku vedenou ručně, bylo
to martyrium studovat jeho zápisy a tvořit novou dokumentaci…
4. Zásadně nesouhlasím s názorem dr. Jiljího Minaříka, že psát recepty ručně je rychlejší,

on jenom zneužívá práce navíc, kterou pro
něj dělá zdravotní sestřička, ta moje se místo
úmorného vypisování hlaviček receptů může
věnovat jiné užitečnější práci, protože systém
generuje osobní data pacienta automaticky.
Ruční psaní receptů zejména u chronické medikace nemůže být nikdy rychlejší než jeho
zadání do elektronického systému, a zejména zkopírování již někdy napsaného receptu
elektronicky je bleskurychlé, elektronicky
psaný recept je jednoznačný a čitelný, což se
o ručně psaných rozhodně říci nedá. Tvrzení,
že lékárník pozná, že ručně psaný recept nepsal
lékař, ani nebudu komentovat, spíše bych řekl,
že může mít lékárna často problém rozluštit,
co vlastně lékař na receptu předepsal. Zjednodušení při elektronizaci se týká i různých
formulářů, např. na sanity. Taková obousměrná
sanita zaměstná sestřičku na několik zbytečně
promarněných minut.
5. Zavádění eReceptů je opravdu provázeno
náročnou agendou, ať jde o získání certifikovaného podpisu, instalování nové verze Javy a zřízení přístupu na centrální úložiště SÚKL, ale
když se tím lékař protrápí, pak vypsání eReceptu
není nijak složitější, je to jen o tom, zda lékař
klikne na ikonu eRecept, anebo obyčejný recept.
Myslím si ale, že lze opravdu využít pomoci IT
odborníků, ať „známých“, anebo komerčních,
pokud mám závadu na plynovém kotli, tak si
také pozvu odborníka, na tom bych neviděl nic
divného. Můj dodavatel softwaru nabízí kompletní balíček za instalaci eReceptu za 1500 Kč.
Elektronický recept byl jako povinný ohlášen
od 1. 1. 2018 a s dostatečným předstihem, já sám
jsem si přístup na SÚKL pořídil již v dubnu 2017,
tehdy byly hotlinky ještě „chladné“, a je jasné,
že s ubývajícím časem budou přehřáté. To je ale
problém každého lékaře, který raději protestuje,
než aby začal zavčasu konat, a nechává vše na

Jak jsem zprovoznil eRecept
Je mi 66 let, pracuji jako praktický gynekolog. Počítačově gramotný jako uživatel.
Vzhledem k povinnosti zavést eRecept od
1. ledna 2018 jsem se začal pídit, co a jak, abych
nebyl jako většina Čechů a nezačal vše zařizovat
od 20. prosince. Na internetových stránkách
SÚKL jsem se jednoduše zaregistroval a odeslal
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žádost o zařazení, bez problémů. Po pár dnech
mi přišla obálka s několika kódy. Zavolal jsem
na firmu, která mi dodává software, a ti během
půl hodiny dálkovým přístupem vše uvedli do
provozu, cena asi 800 Kč. eRecepty vydávám
dva měsíce bez problémů. Tisknu na laserové
tiskárně, na formulář receptu nebo čistý formát

poslední chvíli a věří, že po volbách to ty správné
politické strany ještě zruší. A co když nezruší?
Myslím si, že v povolebním období budou rády,
když sestaví do Vánoc funkční vládu, a existence
eReceptu bude pro ně jen naprosto okrajová
záležitost.
6. Lékaři, kteří argumentují, že na elektronickém receptu neuvidí pacient, co mu bylo
předepsáno, asi nikdy eRecept neviděli, je tam
uvedeno vše jako na klasickém receptu, s výjimkou razítka a podpisu lékaře, neboť toto je
zadáno elektronicky v čárovém a číselném kódu.
7. Elektronický recept se nesnažím obhajovat, dvoumilionovou sankci za napsání klasického receptu v případě technické poruchy
nebo v návštěvní službě u pacienta považuji
za nesmyslnou, to lze určitě ošetřit nějakou
výjimkou, ale také považuji za neadekvátní
nářky svých kolegů, kteří se k eReceptu ještě
neodhodlali anebo jeho zavedením zdůvodňují možné ukončení své praxe a argumentují
jen proti a neberou v úvahu pro. Oni nejsou
proti eReceptu, ale proti používání elektronické dokumentace jako takové. Elektronický
recept nyní nepřináší lékaři s již zavedenou
elektronickou preskripcí vůbec nic, ale věřím,
že pohne klidnými vodami lékařů, kteří vedou
svoji praxi tak jako dosud, píší dokumentaci
rukou nebo na stroji, začnou používat počítač
a objeví jeho dosud netušené výhody. Existuje-li
pojem počítačová gramotnost, pak nevidím
důvod, proč by zvlášť lékaři jako velmi vzdělaní
lidé měli používání výpočetní techniky ve svém
oboru neustále zpochybňovat, a to i ústy vedení
ČLK. Jak byste se dívali na právníka, který by
vám v současné době předložil kupní smlouvu
psanou rukou?
MUDr. Zdeněk Lavička,
Urologické oddělení Nemocnice Jihlava,
Urologická ambulance Telč

receptu, je na něm vše, co je třeba, hlavička
pacienta, lék, dávkování, jen na dolním okraji
přidán čárový kód. V práci mne nijak nezdržuje,
naopak nemusím podepisovat a dávat razítko.
Zatím si mohu vybrat, zda eRecept, nebo klasický. Vzhledem k unikátnosti čárového kódu
nelze eRecept falšovat. Realizace eReceptu je
jednoduchá, v práci nebrzdí, při komunikaci
s lékárnou není problém. Katastrofický scénář
se nenaplnil.
MUDr. Jan Ján, gynekolog, Vlašim
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Jak jsem (ne)zprovoznil eRecept –
trochu jiný pohled
Po přečtení článku MUDr. L. Galka v Tempusu č. 10/2017 s názvem „Jak jsem (ne)zprovoznil eRecept“ jsem
začal pociťovat nutkavou potřebu se k tomuto tématu také nějak vyjádřit, i když tuším, že mě většina
lékařské veřejnosti bude asi pranýřovat.
Jsem praktický lékař na venkovském obvodě, používám program Medicus, internet
mám v ordinaci dávno zavedený. Stávající
recepty samozřejmě tisknu z programu.
Rozhodně nejsem programátor ani IT specialista, za kterého se MUDr. Galek prohlašuje. Je pravda, že s počítači pracuji léta
(zhruba od roku 1984, kdy jsem si pořídil
první osobní počítač Spectrum), považuji
se však za zcela běžného uživatele s průměrným IQ. O eReceptu si myslím, že je to
opět další „požehnání“ ze strany mocných.
Pominu nyní filozofickou otázku, zda je nám
to zapotřebí. Osobně si myslím, že nikoliv,
maximálně bych byl pro dobrovolnou účast.
Ale co naplat, prostě to asi přijde, a tak se
k tomu musíme opět nějak postavit.
A tak jsem se někdy v polovině srpna
t. r. začal seznamovat s problematikou, co
je k eReceptu vlastně zapotřebí. Kupodivu,
celkem použitelných informací jsem na internetu nalezl spoustu. Co tedy potřebuji?
Potřebuji zejména osobní certifikát (ten
mám dávno pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami) a pak certifikát SÚKL.
Pak samozřejmě nějaký software, který mi
eRecept dokáže nějak vytisknout či poslat.
Dle návodu se přihlašuji na stránky
https://identity.sukl.cz, kde se dovídám, že je
lepší si certifikát vygenerovat na stránkách
https://pristupy.sukl.cz. Jdu tedy na tyto
stránky a volím možnost portál externích
identit (generování certifikátu). Po chvíli
se mi daří generovat žádost o přidělení certifikátu a přichází potvrzující e-mail. Po asi
dvou týdnech čekání dostávám další e-mail

s potvrzením vygenerování přístupových procedura mi včetně generace certifikátu
údajů. A vida – za několik dní dostávám do- SÚKL nezabrala více než 30 minut.
poručený dopis do vlastních rukou s přístuMusím přiznat, že uvedený postup je pro
povými údaji. Podle mého názoru skutečně uživatele, kteří již počítač někdy viděli. Pro
trochu nepřehledný, tj. Údaje osoby pro začátečníky tedy asi opravdu nebude. Ale
přístup do portálu, Údaje osoby pro je pravda, že firmy dodávající ambulantní
přístup do centrálního úložiště, Údaje programy (Medicus, PC Doktor) poskytuzdravotnického zařízení pro přístup do jí maximální podporu včetně pomoci při
portálu, Údaje zdravotnického zařízení instalaci cestou externího připojení přes
pro přístup do centrálního úložiště.
TeamViewer.
Přihlašuji se tedy na příslušnou stránku
Tolik názor lékaře uživatele. Jistě tento
SÚKL, postupně si měním přístupová hesla názor vyvolá spoustu negativních reakcí.
a posléze konečně generuji certifikát SÚKL. Smyslem tohoto článku však nebylo glorifiAha, a co teď s ním? Pouštím si program kovat či zatracovat problematiku eReceptu
Medicus a bohužel chvíli tápám. Po telefo- jako takového, ale pouze dokumentovat,
nátu na hotline mi operátor obratem posílá že při troše dobré vůle je vlastní instalace
e-mail s detailním návodem. Pouze je třeba a spuštění poměrně jednoduše řešitelné.
přenastavit osobní certifikát pomocí pro- Když už to asi bude muset být…
gramu iSignum tak, aby umožňoval podpis
MUDr. František Bláha,
praktický lékař, Practicare s.r.o.
pomocí algoritmu SHA25. Takže importuji oba certifikáty
Inzerce
do programu, v nastavení elektronické
komunikace volím
nastavení eRecept,
zadávám podle náLékaře/lékařku se specializovodu požadované
vanou způsobilostí RFM, ortoúdaje, tisknu tlapedie, neurologie, revmatologie (důchodce – na plný nebo
čítko „test spojení“
částečný pracovní poměr).
– a světe, div se, funNabízíme mzdu podle kvaliguje to. Pak zkouším
fikace do výše 75 000 korun,
vystavit pár receptů
pro dojíždějící ubytování, stav režimu eReceptu,
bilizační byt, podíl na hospodářských výsledcích a další
a opět údiv, fungubenefity.
je to… Když to po
Zájemci se mohou hlásit na reditelstvilb@seznam.cz, tel. 381 476 393
pravdě shrnu, celá

Lázně Bechyně s.r.o.
přijmou do svého týmu:

Končím, zavírám ordinaci
Vážená lékařská komoro, chtěla bych vás
informovat o mém rozhodnutí ukončit svoji
pracovní aktivitu. Spolu s tím jsem se rozhodla
ke dni 31. 12. 2017 uzavřít i ordinaci. Mé rozhodnutí urychlila skutečnost zavedení EET
a elektronických receptů v roce 2018.
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Bohužel se mi nepodařilo najít nástupce.
Pokud byste měli možnost nějakého vhodného lékaře do ordinace dosadit, byla bych
vám vděčná. Ráda prostory ordinace prodám
nebo pronajmu.
Ukončení ordinace spojené s neorgani-

zovaným přesunem pacientů a jejich zdravotních karet bude pro pacienty nepříjemné.
Máte pro takový druh ukončení provozu
nějaké schéma, jak naložit s kartami, které si
nikdo do 31. 12. 2017 nevyzvedne?
MUDr. Jitka Kreuterová, Děčín
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Úhradová vyhláška pro rok 2018 – ambulantní sektor
Úhradová vyhláška pro rok 2018 byla ve Sbírce zákonů České republiky publikována pod č. 353/2017
Sb. Pro ambulantní sektor (praktičtí lékaři a ambulantní specialisté včetně gynekologů) zůstávají v roce
2018 způsob výpočtu celkové úhrady a principy regulačních omezení shodné jako v roce 2016 a 2017.
Referenčním obdobím pro rok 2018 je rok 2016.
V porovnání s úhradovou vyhláškou pro
rok 2017 jsou úhradové změny v roce 2018
pouze dílčí a ne vždy pozitivní.

Všeobecní praktičtí lékaři (PL) a praktičtí
lékaři pro děti a dorost (PLDD)

Základní kapitační platba zůstává stejná
jako v roce 2017:
a) 54 Kč pro PL a PLDD, kteří poskytují
hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů
týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají

ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin
a umožňují pojištěncům objednat se alespoň
2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,
b) 50 Kč pro PL, kteří poskytují hrazené
služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně,
přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační
hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin.
Pokud místní podmínky vyžadují odlišné
prodloužení ordinačních hodin, dohodne
se prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní
pojišťovnou a poskytovatelem,

Úhradová vyhláška – protiústavní a nepřijatelná
Úhradová vyhláška zcela ignoruje oprávněné požadavky ambulantních lékařů a je pro Českou lékařskou
komoru naprosto nepřijatelná. Lékařská komora marně žádala Ministerstvo zdravotnictví o jednání
o úhradové vyhlášce již od června letošního roku. Po zveřejnění návrhu vyhlášky, jehož příprava trvala
Ministerstvu zdravotnictví „pouhé“ tři měsíce, jsme v termínu pěti pracovních dnů, které nám byly
vyměřeny, uplatnili své zásadní připomínky, které však ministerstvo ignorovalo.
ČLK podporuje zvyšování platů lékařů
a zdravotních sester pracujících v nemocnicích, ale nemůže souhlasit s tím, aby veškeré
zvyšování úhrad zdravotních služeb směřovalo pouze do nemocnic. Skutečnost, že ani
v čase ekonomické prosperity a růstu výběru zdravotního pojištění není ministerstvo
ochotno ocenit náročnou práci ambulantních
lékařů, považuje komora za projev pohrdání
a arogance. Personální devastace se přitom
týká celého zdravotnictví, nikoli pouze nemocnic.
Osobně považuji úhradovou vyhlášku za
„malou domů“, kterou Ing. Ludvík přihrává
velkým nemocnicím, a tedy i sám sobě jako
řediteli FN Motol. Je zkrátka na čase, aby do
křesla ministra zdravotnictví po nepřetržité
řadě pěti ředitelů fakultních nemocnic konečně usedl někdo, kdo chápe, že zdravotnictví
nejsou jen velké nemocnice a že lidé žijí nejenom ve městech, ale i na venkově.
Úhradová vyhláška zveřejněná 31. 10. pod
číslem 353/2017 Sb. opětovně zakotvuje regulační mechanismy a způsob jejich uplatnění,
které jsou v rozporu s ústavním pořádkem
České republiky. Limitace výsledné úhrady
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podle referenčního období, kterým je rok
2016, neumožňuje promítnutí navýšení ceny
práce nositelů výkonů do úhrad od zdravotních pojišťoven.

Přehled hlavních změn
pro ambulantní lékaře

- Praktičtí lékaři: Základní výše kapitace
zůstává stejná, bonifikace 1,00 Kč pro praktické lékaře aktivní školitele.
- Ambulantní specialisté: Maximální úhrada na 1 RČ (PURO) se navyšuje o 1,8 % (letos
to bylo 3,5 %), nevýznamný počet pojištěnců
stoupá z 50 na 100 za rok.
- Ambulantní gynekologové: Maximální
úhrada roste o 2,0 % (letos to bylo 3,5 %).
- Všichni ambulantní lékaři mají mít bonifikaci 1,70 Kč za každou položku na elektronickém receptu.
Než začnete „jásat“, měli byste si uvědomit, že vzhledem k meziroční míře inflace
2,5 % představuje vyhláška pokles reálných úhrad pro soukromé lékaře. Tento
pokles vyznívá ještě dramatičtěji, pokud si
připomeneme nárůst nákladů, které nás čekají v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb

(EET) a s elektronickými recepty, pokud se
nám nakonec nepodaří před těmito povinnostmi soukromé lékaře uchránit.
Arogance Ministerstva zdravotnictví vůči
soukromým lékařům, jejichž reálné příjmy
mají klesnout, vynikne o to více v porovnání
s růstem úhrad o 12 %, který ministr Ludvík
zajistil nemocničním ambulancím.
Nepodepisujte úhradové dodatky ke
smlouvám s pojišťovnami, pokud tyto nebudou pro vás výhodnější než text úhradové vyhlášky.
Podepsat úhradový dodatek ke smlouvě,
pokud není výhodnější než znění vyhlášky, to
je nejenom hloupé a nekolegiální vůči ostatním, ale především naprosto zbytečné. Pokud
není podepsaný žádný úhradový dodatek ke
smlouvě, je zdravotní pojišťovna povinna
platit podle úhradové vyhlášky.
ČLK zahajuje jednání se zdravotními
pojišťovnami. Návrhy úhradových dodatků bude analyzovat právní kancelář ČLK
a výsledky budou dostupné na našich webových stránkách a v časopise Tempus medicorum.
Milan Kubek
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ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA

c) 48 Kč pro PL, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu
a) nebo b),
d) 50 Kč pro PLDD, kteří neposkytují
hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a),
e) v případě, že PL provedl v hodnoceném období preventivní prohlídku vykázanou
výkony č. 01021 nebo 01022 podle seznamu
výkonů alespoň u 30 % svých registrovaných
pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ve
věku od 40 do 80 let, navýší se kapitační sazba
podle písmen a) až c) o 0,50 Kč.
Nově se zavádí bonifikace pro PL
a PLDD, kteří jsou akreditovaným zařízením dle zákona č. 95/2004 Sb. a doloží,
že školí lékaře v rámci vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Těmto poskytovatelům se navýší základní
kapitační platba o 1 Kč.
Pro výkony č. 01201, 02021, 02022, 02031,
02032 se stanoví vyšší hodnota bodu 1,16 Kč.
V letošním roce 2017 jsou uvedené výkony
hrazeny s hodnotou bodu 1,14 Kč.
Zavádí se kompenzace (bonifikace) za
vystavení receptu v elektronické podobě.
Za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou
uznanou položku na receptu v elektronické podobě, na základě nichž dojde k výdeji léčivých
přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, obdrží poskytovatel úhradu ve výši 1,70 Kč, a to nejpozději do
150 dnů po skončení roku 2018. Platba je ze
strany Ministerstva zdravotnictví vysvětlena
jako kompenzace zvýšených nákladů vzniklých v souvislosti se zavedením eReceptů, tj.
nákladů na připojení k internetu, elektronický
recept, elektronický podpis.
Regulační omezení za léky, zdravotnické
prostředky, vyžádanou péči a pomůcky pro
inkontinentní pacienty zůstávají nastavena
shodně jako v roce 2017.

Ambulantní specialisté

I nadále platí, že některé odbornosti ambulantní specializované péče, resp. jimi poskytované výkony jsou hrazeny výkonově se
stanovenou hodnotou bodu bez zastropování
maximální celkovou úhradou. Tento způsob
úhrady se nově uplatní i u poskytovatelů
v odbornosti 305 (psychiatrie), 306 (dětská a dorostová psychiatrie), 307 (návykové nemoci) a 308 (sexuologie), kterým
bude v roce 2018 vykázaná péče hrazena výkonově s hodnotou bodu 1,05 Kč
bez další regulace maximální celkovou
úhradou.
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Úhrada ostatním ambulantním specialistům, kteří nejsou vyjmenováni v bodu 1
části A přílohy č. 3 vyhlášky pro rok 2018,
bude i nadále regulována maximální celkovou
úhradou, která se vypočte pomocí stejného
vzorce jako v roce 2016 a 2017:
1,018 × POPzpoZ × PUROo + 1,018 × max
[PUROo × POPzpoMh; (UHRMh – UHRMr)]
Oproti roku 2017 se snižuje index nárůstu
maximální průměrné úhrady na URČ (hodnoty PUROo). V roce 2017 vyhláška navyšovala
průměrnou úhradu na URČ oproti referenčnímu období o 3,5 %, v roce 2018 se PUROo
z roku 2016 navýší pouze o 1,8 %. Kompenzace úhrady péče poskytnuté tzv. mimořádně
nákladným pojištěncům zůstává zachována.
Hodnota bodu se pro tyto úhradově regulované poskytovatele, resp. výkony stanoví
stejně jako v roce 2017 ve výši 1,03 Kč s výjimkou výkonu č. 89312 (denzitometrie
dvoufotonová), pro který se stanoví hodnota bodu 1 Kč.
Výkonově bez regulace celkovou maximální úhradou budou hrazeni rovněž poskytovatelé, kteří v roce 2016 nebo 2018 v rámci
jedné odbornosti ošetřili 100 a méně unikátních pojištěnců při nasmlouvané kapacitě nejméně 30 ordinačních hodin týdně.
V případě nasmlouvané kapacity menší než
30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává
koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě
nasmlouvaných hrazených služeb pro danou
odbornost. Regulace maximální celkovou
úhradou se, stejně jako v minulých letech,
nepoužije ani v případě hrazených služeb
poskytovaných zahraničním pojištěncům.
V obou uvedených případech se výkony hradí
s hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč.
Měsíční předběžná úhrada se pro rok
2018 vypočte v návaznosti na index nárůstu
úhrady 1,018 jako jedna dvanáctina 101,8 %
objemu úhrady za rok 2016.
I u ambulantních specialistů se zavádí
kompenzace (bonifikace) za vystavení
receptu v elektronické podobě. Za každou
vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou
položku na receptu v elektronické podobě, na
základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného
zdravotního pojištění, obdrží poskytovatel
úhradu ve výši 1,70 Kč, a to nejpozději do 150
dnů po skončení roku 2018. Platba je ze strany
Ministerstva zdravotnictví vysvětlena jako
kompenzace zvýšených nákladů vzniklých
v souvislosti se zavedením e-receptů, tj. nákladů na připojení k internetu, elektronický
recept, elektronický podpis.

Regulační omezení za léky, zdravotnické
prostředky, vyžádanou péči, ZUM a ZULP
zůstávají nastavena shodně jako v roce 2017.
I v případě tohoto typu regulace se zvyšuje hranice statisticky nevýznamného počtu
ošetřených pojištěnců na 100 při úvazku
nejméně 30 ordinačních hodin týdně, kdy
zdravotní pojišťovna při ošetření 100 a méně
pojištěnců nebude v předmětné odbornosti
regulační srážku vypočítávat.

Gynekologie – odbornost 603 a 604

I v roce 2018 platí, že poskytovatel v odbornosti 603 nebo 604 může obdržet maximální celkovou úhradu, která se vypočte
takto:
POPzpo × PUROo × 1,02
Došlo k poklesu indexu nárůstu
PUROo na 1,02. V roce 2017 činil index nárůstu 1,035.
Do hodnoty PUROo nejsou nově započítávány zvlášť účtované přípravky
použité v rámci anti-D imunizace Rh negativních žen (ATC skupina J06BB01)
a v rámci hrazeného očkování proti infekcím HPV u osob ve věku 13 až 14 let. Tyto
zvlášť účtované přípravky budou hrazeny
nad rámec celkové úhrady.
Měsíční předběžná úhrada se pro rok
2018 vypočte v návaznosti na index nárůstu
úhrady 1,02 jako jedna dvanáctina 102%
objemu úhrady za rok 2016.
Stejně jako u praktiků a ambulantních
specialistů se zavádí kompenzace (bonifikace) za vystavení receptu v elektronické
podobě. Za každou vystavenou a zdravotní
pojišťovnou uznanou položku na receptu
v elektronické podobě, na základě nichž dojde
k výdeji léčivých přípravků plně či částečně
hrazených z veřejného zdravotního pojištění,
obdrží poskytovatel úhradu ve výši 1,70 Kč,
a to nejpozději do 150 dnů po skončení roku
2018. Platba je ze strany Ministerstva zdravotnictví vysvětlena jako kompenzace zvýšených
nákladů vzniklých v souvislosti se zavedením
e-receptů, tj. nákladů na připojení k internetu, elektronický recept, elektronický podpis.
Regulační omezení za léky, zdravotnické
prostředky, vyžádanou péči a ZUM a ZULP
zůstávají nastavena shodně jako v roce 2017.
Kromě shora uvedeného zůstává
pro rok 2018 ponechán v segmentu PL
a PLDD, ambulantních specialistů a gynekologů stejný způsob úhrady jako v roce
2017.
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská,
právní oddělení ČLK
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Tradiční čínská medicína: studijní
programy není možné akreditovat
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v reakci na uzákonění nelékařských oborů
(zákon č. 201/2017 Sb.) terapeut tradiční čínské medicíny (Bc.) a specialista tradiční čínské medicíny
(Mgr.) schválil na svém zasedání dne 10. 10. 2017 toto stanovisko:
1. Senát LF MU je krajně znepokojen
skutečností, že přes zásadní protesty odborné
veřejnosti byla tato úprava zákona schválena
oběma komorami Parlamentu ČR.
2. Senát LF MU v Brně nepovažuje za
možné akreditovat studijní program, který
je v rozporu se základním paradigmatem lékařských oborů, tedy medicínou založenou na
vědeckých důkazech (EBM). Žádná ze složek
tradiční čínské medicíny (TCM) není s tímto
paradigmatem ve shodě.
3. K jednotlivým metodám TCM jsou uváděny tyto vážné výhrady:
– Systém akupunkturních bodů a drah
(meridiánů) nemá žádný jednotně přijímaný
anatomický nebo fyziologický ekvivalent.
V literatuře nacházíme teoretická zdůvodnění akupunktury, která jsou zcela v rozporu
s moderním přírodovědným a medicínským
poznáním. Evropské varianty akupunktury
nejsou součástí TCM.
– Představa proudící životní energie
„čchi“ je zcela nekompatibilní s jakoukoliv
představou energie v moderní vědě. Ztotožnění „čchi“ s bioelektrickými jevy selhává.
– Opakované rozbory z Číny exportovaných přírodních TCM léčiv ukázaly, že jde
o špatně definované směsi látek nejasné
provenience, k nimž jsou někdy přidávána
moderní léčiva pro zvýšení účinnosti. Obsahují často nebezpečné koncentrace těžkých
kovů. Nejsou dobře popsány kontraindika-
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Stanovisko akademického senátu LF Masarykovy univerzity
v Brně k postavení čínských léčitelů v systému vzdělávání
zdravotníků dne 11. 10. 2017 jednomyslně schválila Asociace
předsedů Akademických senátů lékařských fakult ČR.
ce, a zejména interakce s jinými léčivy. Tyto
skutečnosti vedou k tomu, že preparáty TCM
nejsou legislativami vyspělých zemí uznávány
jako léky a jsou často považovány za rizikové.
– Využívání některých živočišných produktů (např. nosorožčí rohy, tygří kosti) je
zcela postaveno na mystických představách
a vede k devastaci stavů vzácných zvířat.
– Pulzovou diagnostiku (rozlišení až mnoha desítek druhů pulzu na základě pohmatu) nelze objektivizovat přístrojově. Její
terminologie je nejasná, odkazuje na čchi,
jing a jang.
4. Velkým rizikem nové zákonné úpravy
je její zneužití jako precedentu pro analogické uznání specialistů jiných modalit alternativní medicíny.
5. Často využívaný argument „starobylosti“ TCM není argumentem platným.
Starobylou je i alchymie a astrologie, což
z nich nedělá vědecké disciplíny. Stejně tak
není platný argument, že díky znalostem
o některých bylinách užívaných v TCM byla
objevena například některá cytostatika, a proto je TCM „správná“. K objevům cytostatik
došlo i mnoha jinými způsoby
a o přítomnosti léčivých látek
v bylinách nikdo nepochybuje,
jsou základem mnoha léčiv.
6. Akademický senát LF MU
nepovažuje za možné, aby byla
na lékařských fakultách vedena
výuka podle několika různých
paradigmat. Tato otázka je velmi palčivá po zveřejnění návrhu
Vyhlášky o minimálních požadavcích na studijní programy
a vzdělávací programy k získání
odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut tradiční
čínské medicíny a na studijní

programy k získání odborné způsobilosti
k výkonu povolání specialista tradiční čínské medicíny, kde jsou uvažovány předměty
opírající se o vědecký základ medicíny vedle
předmětů vycházejících z čínských lidových
tradic. Proto AS LF MU vyzývá ostatní lékařské fakulty a zdravotnické vzdělávací instituce v ČR, aby se od nové zákonné úpravy
distancovaly, v žádném případě neumožnily
akreditaci TCM a v této souvislosti zabránily
zneužití jmen svých pracovníků.
Inzerce A171004547

TEMPUS MEDICORUM

/ LISTOPAD 2017

ČÍNSKÉ LÉČITELSTVÍ

Část dopisu děkana LF MU ministrovi
zdravotnictví
Vážený pane ministře, jsem přesvědčen,
že celá koncepce čínské medicíny je zcela
nekompatibilní s medicínou založenou na důkazech. Akademická komunita naší lékařské
fakulty je skutečně mimořádně znepokojena
a máme obavu, že oficializace čínského terapeuta povede k tomu, že jeho činnost bude
brzy hrazena ze všeobecného zdravotního
pojištění. Možná je to snad i něčí záměr…
Stavět vysokoškolský studijní program na
konceptu, jenž odporuje současnému stavu
vědeckého poznání, je nejen proti duchu zákona
o vysokých školách, ale rovněž i proti gramatic-

kému výkladu jeho jednotlivých ustanovení.
Podle § 46 zákona o vysokých školách je magisterský studijní program zaměřen na získání
teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání,
výzkumu a vývoje. Akcent na stávající vědecké
poznatky je kladen i na strukturu profesně zaměřených bakalářských studijních programů.
Stávající standardy pro akreditace ve vysokém
školství obsažené v nařízení vlády č. 274/2016
Sb. jednoznačně uvádějí, že obsah studia v bakalářském studijním programu vychází z aplikace soudobých poznatků a metod tvůrčí (tedy

výzkumné) činnosti v dané oblasti vzdělávání.
Program ve struktuře nastíněné navrhovanou
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví je podle
nás zcela nekompatibilní s tím, co vyžaduje
Národní akreditační úřad pro vysoké školství.
Domnívám se, že celý koncept čínské medicíny oficializovaný vedle medicíny v České
republice je nutné naprosto zásadně a razantně odmítnout.
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.,
přednosta Interní, hematologické a onkologické
kliniky FN Brno a LF MU Brno,
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Léčit středověkou nemoc,
nebo provozovat čínskou „medicínu“?
Co se dá pořídit za 270 milionů? Vymazat ze světa kus středověku? Nebo ho naopak podpořit? B je
správně, jsme totiž v Čechách.
Na výstavbu takzvané „kliniky tradiční
čínské medicíny“ (TCM) ve Fakultní nemocnici Hradec Králové věnuje firma CEFC
Group 270 milionů korun. Projekt má podporu na těch správných místech a vznikl za
doby působení ministra zdravotnictví MUDr.
Svatopluka Němečka, MBA.
Na projekt existují rozporuplné názory
– řečeno dosti eufemisticky. Na jedné straně
stojí jeho protagonisté, kteří ho s celou svou
vehemencí hájí. Na straně druhé stojí odpůrci,
kteří poukazují na fakt, že TCM je v podstatě
šamanismem, má krajně pochybný původ –
jeho nejvýznačnějším podporovatelem byl
„Velký kormidelník“ Mao Ce-tung, který ho
určil jako náhradu pro chudé masy za skutečnou medicínu, na kterou jeho režim neměl
prostředky a lidi.
A dále není „medicínou založenou na
důkazech“, tedy není tím, co má pacient ve
vyspělém státě (hm, jsme vlastně vyspělý
stát?) dostat.
Lze se na to podívat ještě jedním pohledem, na který ukázalo prstem moje dítě, čerstvě skončivší základní školu. Za utracenou
sumu by se podle něj dala vyléčit frambézie,
infekční agens, postihující lidi v nejchudších
zemích světa. Celosvětově a s rezervou.
Počítejte s námi. Lidí infikovaných fram-
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bézií je ve světě asi půl milionu. Léčí se jednou
dávkou penicilinu. Na SÚKL najdeme cenu
jednoho balení něco nad 200 Kč. Konkrétně
224,20 Kč za 10 ampulí. Prostým násobením
dojdeme k sumě něco přes 11 milionů za léčivo. Pro všechny.
Jistě je nutno počítat také s logistikou,
platy zdravotníků etc. v postižených zemích.
Ale stále by ze sumy na centrum čínské medicíny zbylo více než čtvrt miliardy. Za to by se
v cílových zemích mohl tento plán realizovat.
Tedy za předpokladu, že by, jak je naším dobrým zvykem, někdo něco – či dokonce většinu
– cestou neodklonil. Inzerce A171004361
Při použití azithromycinu, který
je v perorální formě
a také stačí jedna tableta, by to bylo ještě
levnější, i platy zdravotníků rozdávajících
tabletku by mohly být
menší.
Kdyby se uvedené peníze použily
takto, tak by se ministr Němeček asi zapsal
do historie lidstva
jak dobroděj, který

vymazal z 21. století kousek přetrvávajícího
středověku. Alespoň na nějaký čas pro ten
půlmilion postižených chudáků – vesměs dětí
– a pár milionů jejich příbuzných. Něco jako
matka Tereza, takřka každý o ní ví, kdo to byl.
Nestane se tak. Za peníze bude vybudováno moderní centrum šamanismu v metropoli
Královéhradeckého kraje. Pár zákonů se účelově ohne či upraví, aby to bylo legální. Prostě
se naopak kousek středověku přidá. A zmíněný
ministr? Za pár let z něj zůstane jen heslo ve
Wikipedii, na které narazíte jenom náhodou…
MUDr. Kristián Vrhel, chirurg, Čáslav
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Žádná politická strana nemá
reálnou vizi zdravotní politiky
Naše zdravotnictví je neutěšené a pozvolna degenerující, ale ze strany většiny zúčastněných není
zaznamenatelný žádný relevantní odpor. Setkání se zdravotními lídry státotvorných stran, uspořádané
prezidentem ČLK dne 21. 9. 2017, všechny zúčastněné lékaře z praxe přesvědčilo, že žádná ze zmíněných
stran není schopna věcné analýzy současného stavu. Žádná nemá reálnou vizi zdravotnické politiky a ani
nemá vypracovaný sled dílčích kroků, jak se k této vizi dostat.
Bez jakékoliv zpětné vazby se opakují 25
let stará klišé a fantasmagorické organizační
postupy již výše zmíněné, jednání s touto
politickou reprezentací, napříč politickým
spektrem, nemůže přinést pozitivní výsledek. Otázkou pro nás lékaře je, jak dlouho se
těchto sociálně-ekonomických experimentů
ještě chceme spoluúčastnit? Jaká je míra naší
odolnosti a trpělivosti? Kdy řekneme, že už
dále NE? Jde o pohodlnost či víru, že to za
nás vyřeší někdo jiný? Ale kdo?
Nastavení pravidel úhrad a způsob jejich
výpočtu se stává v segmentu ambulantní medicíny od roku 1992 stále více nepřehledným.
Ceny práce lékaře i ostatních zdravotníků
jsou mimo kulturní a společenské tradice.
To vede k dramatickému nedostatku odborně kompetentních pracovníků ve zdravotnictví. Úhrady péče zcela ignorují finanční
náročnost odpisů nemovitostí, přístrojového
vybavení a zvyšující se náklady na samotný
provoz ambulancí. Nepovedeným pokusem
o manažerské řešení, na intelektuální úrovni
bakalářské práce obskurní „vysoké školy“,
jsou složité algoritmy výpočtů úhrad. Těm
zřejmě nerozumí již ani jejich tvůrci. Pro lékaře v ambulantní sféře, uzavírající smlouvy
individuálně, jsou prakticky nekonzumovatelné.
Po překotné privatizaci v 90. letech se
v nemocnicích staly činnosti jako např. údržba, nákup techniky a technologií, stravovací
provozy, prádelny apod. zdrojem vysávání
peněz. Další formou odlivu prostředků se
staly tzv. výnosné obory (ve své době to byly
laboratoře, dialýzy, zobrazovací diagnostika
apod.). Stačí analyzovat majetkové struktury
takových podniků z veřejných zdrojů. Zvláštním jevem je, že jsme ještě nikdy neslyšeli, že
by zdravotní pojišťovny vedly s farmaceutickými firmami efektivní debaty o ceně léčiv,
a to i život zachraňujících…
Přes lobby majitelů, provozovatelů a ma-
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nagementu malých a středních nemocnic
se nedá provést žádná racionalizace sítě
nemocnic a revitalizace tzv. drenážního
systému. Kromě jednotlivců, na jejichž licenci zachování nemocnice závisí, na další
odborný zdravotní personál mzdové prostředky nezbývají. Otrávení kvalifikovaní
lékaři odcházejí do tzv. „soukromého sektoru“, kde nejsou nuceni pracovat až nevídané
množství přesčasových hodin měsíčně v personálně zdevastované nemocnici a nejsou šikanováni primářem za vysoké náklady, které
tento musí zdůvodňovat vedení nemocnice.
Absurdní systém vyznává potřebu ušetřit na
výkonech, materiálu a komplementu tak, aby
se to pojišťovně vešlo do „pojistného plánu“.
Takzvaný soukromý specialista pak řeší zásadní úlohu. Nemít konflikt se zdravotní
pojišťovnou. Nejlepším způsobem je pro
něho objednávací systém s periodou 6 nebo
12 měsíců, podle toho, jak jsou mu nastaveny
individuální limity na rodné číslo. Nedej
bože, že je jeho pacient akutně dekompenzovaný a přitom má plánovanou návštěvu
dispenzarizujícího specialisty v daném půlroce již „vybranou“…
Zoufalý nemocný bloudí v systému a hledá odborníka, který ho přijme. Pacientova
motivace se zcela míjí s motivacemi zdravotních pojišťoven, které ale ovlivňují chování
zdravotnického zařízení vůči tomuto pacientovi. Nikdo neřeší, že fiktivní prostředky
ušetřené ve zdravotním systému multiplikují náklady systému sociálního a snižují
významně daňový výnos. Tato dysfunkční
spolupráce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí je dokladem rozpadu základních principů státu.
Generace dnes výkonných lékařů se naučila psát rukou nebo na stroji. Většinou
užívají PC jako psací stroj. Opravdová elektronizace systému možná čeká na dnešní
středoškoláky, tedy lékaře výkonné zhruba

za 10–12 let. E-health ale není žádanou změnou paradigmatu, může být pouze doplňkem.
Zdravotní systém navenek pro obecenstvo, čti voličstvo, potěmkinovsky „funguje“.
A tak se objevují další a další zájmové skupiny, které se chtějí spolupodílet na konzumaci
koláče téměř 300 miliard korun veřejných
prostředků.
Přicházejí noví mladí kreativci bez zkušenosti z reálné lékařské praxe a nabízejí
soustavy absurdních řešení, mají neotřelé
nápady, spočívající v absolutní elektronizaci
a digitalizaci. Mají dojem, že díky ní bude
možno „on-line“ provádět kontrolu kvality
a všeho. Na základě těchto kontrol budou
sestavovány žebříčky nejlepších poskytovatelů zdravotních služeb. Tato zařízení
budou pacienti s oblibou vyhledávat a lékaři
v těchto zařízeních si údajně vydělají víc
a všichni budou spokojeni… Mají představu, že naprosto zoufalý pacient bude získávat někde na webu informace o léčebných
úspěších a garanci kvality poskytovaných
služeb, že na webu nalezne nějakého zahálejícího a nevytěženého odborníka vynikající
úrovně, který ho na druhé straně republiky
ochotně přijme a zdravotní neduh vyřeší…
Bohužel, tito kreativci nikdy nepracovali
v žádné skutečné lékařské ordinaci, a tak
nemají elementární představu o fungování
fakultní nemocnice či ordinace praktického
lékaře v Kraslicích. Jsme přesvědčeni, že
průhledným cílem je dát vydělat firmám
majícím cokoliv společného s dodáváním
HW a SW řešení…
Celý tlak v této oblasti, legislativně zastřešený pokoutně zavlečeným zákonným
přílepkem o eReceptu, už působí velmi
trapně. Všichni aktivní účastníci v systému
vědí, že v praktické péči o pacienta je přínos
eReceptu naprosto nulový.
MUDr. Pavel Lindovský,
předseda OS ČLK Praha 6
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Mladí lékaři zasedali v Malmö
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Nejvíce diskutovanou záležitostí byla
tentokrát mobilita mladých lékařů. Mít
možnost přecházet z jednoho specializačního vzdělávacího programu do druhého či
jednu z jeho částí absolvovat v jiné zemi není
pro mnoho lékařů vůbec jednoduché, často
je to podmíněno značnou finanční sankcí.
A to i v případě, že by se lékař poté s nově
nabytými zahraničními zkušenostmi opět
vrátil zpět do své země. S takovým přístupem
se setkávají hlavně mladí lékaři z východní
a jihovýchodní Evropy.
Kromě tradičních pracovních skupin
a podávání národních reportů mělo toto zasedání jednu výjimečnost – konaly se totiž
volby do výkonné rady EJD. Na další funkční
období, které potrvá dva roky, tak bylo zvoleno nové vedení v čele s prezidentkou Kitty
Mohan z Velké Británie. Bude tedy následovat dvouměsíční překlenovací období, ve
kterém stávající rada dokončí rozpracované
záležitosti a předá otěže EJD té nové, které
začne mandát 1. ledna 2018. Jana Přádu tak

K

Poslední říjnový víkend jsme se jako delegáti z České republiky zúčastnili podzimního zasedání EJD
(Evropští mladí lékaři). To se konalo ve švédském Malmö, což je třetí největší město této skandinávské
země. Pro lékařskou veřejnost je toto město známé hlavně tím, že se zde a v sousedním Lundu nachází
věhlasná univerzita s mnoha špičkovými klinickými a výzkumnými pracovišti.
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v radě na pozici communications officer vymění delegát z Litvy. Přejme jim mnoho štěstí
v jejich nové práci.
Jako obvykle nám toto setkání poskytlo
značný rozhled nad současnou situací nejen
mladých lékařů, ale i na zdravotnictví obecně napříč evropskými zeměmi. Nejvíce asi
všem utkvělo v paměti vystoupení dvou polských lékařů. Polsko, byť v současnosti není
členskou zemí EJD, bylo přizváno na základě
dopisu, který jsme obdrželi od zástupců polských mladých lékařů. V něm popisují značně znepokojivé podmínky, za
kterých pracují, a následnou
vlnu protestů. Byli jsme proto
rádi, že nám současnou situaci mohli osobně přiblížit.
Polské výdaje na zdravotnictví patří dlouhodobě k nejnižším v Evropě, t. č. se jedná
o 4,7 % HDP. Průměr EU je
9 % (v ČR 7,4 %). Průměrný
věk lékaře je v Polsku 50 let,
mladí Poláci se již málokdy
rozhodují pro studium medicíny, protože valná většina
mladých lékařů je přetěžována a podprůměrně zaplacena. Protesty proti tomuto
začaly už v roce 2016, kdy se
všech demonstrací účastnilo
celkem přibližně 20 000 lékařů. Bohužel bez patřičné
odezvy ze strany vlády. Letos
se protesty opakovaly, hlavním impulzem bylo tento rok
již čtvrté úmrtí lékaře během

služby, a to z důvodu enormního pracovního
vypětí. Prvního října tak začali mladí lékaři držet hladovku ve Varšavě, po 10 dnech
se k nim připojili lékaři v dalších 7 městech
a po 14 dnech drželi lékaři hladovku již ve 21
městech. Dalšími formami protestů pak bylo
ještě hromadné darování krve nebo zavření
ordinací.
Lékaři v Polsku nyní požadují změnu situace v těchto pěti bodech:
1. Zvýšení financování zdravotnictví na
6,8 % HDP – nyní 4,7 % HDP.
2. Zvýšení množství personálu v nemocnicích – nyní připadne 2,2 lékaře na 1000
obyvatel.
3. Zvýšení mezd na 700 € pro neatestované a 1000 € pro specialisty – nyní neatestovaní vydělávají v průměru 400–500 €, což
je 70 % průměrné mzdy v Polsku.
4. Snížení administrativní zátěže.
5. Zkrácení čekacích dob, které je spojeno
s problémy uvedenými výše.
Polští kolegové se museli popasovat s mnoha nepříjemnostmi, které provázely jejich protesty. Především se jednalo o nepochopení ze
strany veřejnosti, k čemuž velmi přispěla i nevole jak komerčních, tak i veřejnoprávních médií informovat o situaci. S protestem ve formě
darování krve pak byl spojen příkaz ministerstva zdravotnictví, který nařizoval odběrovým
zařízením evidovat a hlásit lékaře, kteří přijdou
darovat krev. Proto byla zahájena velká kampaň
na sociálních sítích a dalších internetových
médiích s cílem přiblížit veřejnosti situaci polského zdravotnictví. To se podle prvních analýz
povedlo, a lidé tak začínají chápat, že zlepšení
podmínek lékařů povede i ke zkvalitnění péče.
Podpora lékařů tedy naštěstí pomalu začíná
růst, vyjednávání s vládou však zůstávají stále
bez úspěchu a narážejí na neochotu celou problematiku řešit. Držme tedy našim polským
kolegům palce v jejich snažení vyjednat si důstojnější pracovní podmínky.
Další zasedání EJD se bude konat na jaře
2018 v chorvatském Zábřehu, ale i v mezidobí
vás budeme informovat o zajímavém dění
z lékařského světa.
Monika Hilšerová, Jan Přáda
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Atestační příprava – výše úvazku

Jsem neatestovaný lékař, který v nedávné době absolvoval lékařskou fakultu.
Zaměstnavatel se mnou uzavřel pracovní
smlouvu v úvazku 0,6 a současně pracovní
smlouvu v úvazku 0,4, přičemž v tomto
případě je zaměstnavatelem lékařská fakulta. Zaměstnavatel mě ujistil, že takto
rozdělený úvazek se plně započítává do
specializační přípravy. Informoval mne
zaměstnavatel správně? Započítává se
praxe absolvovaná například v zahraničí? Jaké jsou možnosti započtení praxe
v rámci specializační přípravy?
Odpověď naleznete v novelizovaném znění
zák. č. 95/2004 Sb., které stanoví, že specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu
lékařského povolání, přičemž specializační
vzdělávání probíhá jako celodenní průprava
v akreditovaných zařízeních v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době
(40 hodin týdně) a je odměňováno.
Zákon připouští tzv. rozvolněnou formu
specializačního vzdělávání, tedy příprava probíhá v nižším rozsahu, než je stanovená pracovní
doba, přitom její rozsah nesmí být nižší, než
je polovina stanovené týdenní pracovní doby.
V případě, že je lékařka či lékař na rodičovské
dovolené nebo pečuje o dítě do zahájení povinné
školní docházky, rozsah pracovní doby nesmí být
nižší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby. Zákon výslovně stanoví, že v tomto
případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být
nižší než v případě celodenní průpravy.
Současně je vhodné upozornit, že do specializačního vzdělávání lékaře se nezapočítává
doba výkonu zdravotnického povolání přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. Naopak
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se do specializační přípravy lékaře zařazeného
do oboru specializačního vzdělávání studentům a absolventům doktorského studijního
programu započítá doba výkonu zdravotnického povolání v průběhu studia v doktorském
studijním programu, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, je potvrzena
školitelem akreditovaného zdravotnického
zařízení a probíhala v rozsahu alespoň poloviny
stanovené pracovní doby. O započtení rozhoduje na žádost lékaře MZ ČR.
V případě absolvování části specializačního vzdělávání v neakreditovaném zdravotnickém zařízení lze podle novely požádat MZ ČR
o udělení výjimky a započtení odborné praxe
probíhající na neakreditovaném pracovišti do
specializačního vzdělávání v případě, že toto
pracoviště splňovalo všechny podmínky pro
udělení akreditace v souladu se vzdělávacím
programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období,
v němž účastník specializačního vzdělávání
odbornou praxi uskutečňoval. Se souhlasem
ministra lze takto započíst nejvýše tři čtvrtiny
stanovené délky specializačního vzdělávání
v příslušném oboru.
Do specializačního vzdělávání lékaře zařazeného do oboru specializačního vzdělávání se
započítá i odborná praxe, popřípadě její část,
absolvovaná v jiném oboru specializace nebo v jiném základním kmeni, pokud její obsah a rozsah
odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu.
Rovněž se započítá odborná praxe, popřípadě její
část, absolvovaná v cizině. Taktéž lze v některých
případech započítat odbornou praxi, případně
její část, byla-li absolvovaná v rámci úspěšně
ukončeného specializačního vzdělávání v jiném
z oborů uvedených ve sdělení MZ ČR.
Jak již bylo výše uvedeno, specializační
vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání, tedy v uvedeném případě v úvazku
0,6. V tomto rozsahu se započítává praxe do
specializačního vzdělávání za předpokladu, že
zaměstnavatel je akreditován pro specializační
přípravu v konkrétním oboru. Doba takto absolvované praxe se poměrně, v souladu se vzdělávacím programem, prodlouží, aby celkový
součet absolvované praxe odpovídal stanovené
týdenní pracovní době. V tomto smyslu poskytl
zaměstnavatel nesprávnou informaci.
Pro úplnost upozorňujeme na nutnost
pečlivě si ověřit, zda zaměstnavatel skutečně
disponuje akreditací pro vzdělávací program

v konkrétním oboru či pro jeho část, například
základní kmen, a to po celou dobu specializační
přípravy. I když v úvahu přichází možnost započtení praxe na základě rozhodnutí MZ ČR,
lze tento postup doporučit jen ve výjimečných
situacích. Z tohoto důvodu je vhodné informaci
o akreditaci zdravotnického zařízení ověřit na
internetových stránkách MZ ČR, které je dle
zák. č. 95/2004 Sb., povinno zveřejňovat seznam akreditovaných zařízení, včetně vzdělávacích programů, které jsou tato akreditovaná
zařízení oprávněna uskutečňovat, a dobu, na
kterou jim byla akreditace udělena. MZ ČR
současně zveřejňuje seznam subjektů, jimž
byla akreditace odňata.

Přerušení výkonu povolání lékaře

Uvažuji o dočasné změně zaměstnání
mimo oblast zdravotnictví. Bude mít tato
skutečnost vliv na mou získanou odbornost? Mohu později opět vykonávat povolání lékaře?
Problematiku přerušení výkonu povolání
lékaře jsme již v rámci této rubriky řešili, a tak
by stačilo odkázat na dříve publikovanou odpověď. Avšak v mezidobí došlo k novelizaci
zákona č. 95/2004 Sb., konkrétně se jedná o zák.
č. 67/2017 Sb., který nově mimo jiné upravuje
i podmínky přerušení výkonu povolání lékaře.
Původně bylo nutno doškolení absolvovat
v případě, že lékař přerušil výkon tohoto povolání na dobu delší než 5 let v průběhu předcházejících 6 let. Dnem 1. 8. 2017 vstoupila
v účinnost zmíněná novela zákona o vzdělávání, která stanoví, že lékař se specializovanou
způsobilostí, jenž přerušil výkon povolání lékaře na dobu, která za posledních 7 let činila
v celkovém součtu více než 6 let, je povinen
se doškolit v rozsahu nejméně 60 pracovních
dnů na pracovišti poskytovatele zdravotních
služeb, poskytujícího zdravotní služby v oboru,
pro který získal specializovanou způsobilost.
Nově zákon o vzdělávání stanoví, že za
přerušení výkonu povolání lékaře se považuje
i výkon povolání lékaře v rozsahu nižším, než
je jedna pětina stanovené týdenní pracovní
doby souhrnně ze všech základních pracovněprávních vztahů, kde je druhem vykonávané práce povolání lékaře, tj. povolání lékaře
je nezbytné vykonávat v rozsahu minimálně
8 hodin týdně, případně lze v rozhodném období zohlednit součet nerovnoměrně odpracované doby, který však v průměru nesmí klesnout
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přerušením výkonu povolání lékaře nedotčena,
tj. přerušení lékařského povolání nemá vliv na
odbornost, kterou lékař získal.

Přítomnost tlumočníka

Musím připustit přítomnost doprovodu
pacienta, který je jeho tlumočníkem, i když
ovládám cizí jazyk?
Zákon o zdravotních službách výslovně stanoví, že pacient má právo na přítomnost osoby,
která je schopna zprostředkovat rozhovor mezi
pacientem a lékařem v případech, kdy pacient
neovládá úřední jazyk České republiky, přičemž
zákon výslovně uvádí výjimku pro slovenštinu,
kdy přítomnost tlumočníka nepřipouští.
Jedná-li se o pacienta, který neovládá český
jazyk, je lékař při poskytování zdravotních služeb povinen na přání pacienta strpět přítomnost
tlumočící osoby, byť lékař sám cizí jazyk ovládá.
O případné účasti tlumočící osoby je vhodné učinit zápis do zdravotnické dokumentace pacienta
s výslovným uvedením, že tlumočník doprovází
pacienta na jeho přání.
Z práva pacienta na přítomnost tlumočníka
lze analogicky dovodit i opačný závěr, kterým
je právo lékaře žádat přítomnost tlumočníka
v situacích, kdy pacient nehovoří česky a není
doprovázen osobou, která by byla schopna vhodným způsobem zprostředkovat rozhovor mezi

RENOCAR
PŘEDSTAVUJE.

lékařem a pacientem. Právo lékaře na přítomnost tlumočníka však nezakládá povinnost tuto
osobu aktivně zajišťovat. Samozřejmě je potřeba přihlédnout ke zdravotnímu stavu pacienta
a důvodům, pro které lékaře pacient vyhledal.
Vyhodnocení, že se jedná o odkladný zdravotní
úkon, může vést lékaře k poučení pacienta, že
je nezbytné, aby se dostavil v doprovodu tlumočníka. Není vyloučeno, aby lékař po dohodě
s pacientem tlumočil sám, případně je-li mu
známa osoba, která by hodnověrným způsobem mohla zprostředkovat komunikaci mezi
lékařem a pacientem, aby přítomnost této osoby
zajistil. Případné náklady na zajištění tlumočníka nese pacient, nikoliv lékař.
Zákon nestanoví žádné kvalifikační požadavky ani nároky na vzdělání tlumočníka, tedy
překládat rozhovor v rámci poskytování zdravotních služeb může prakticky kdokoliv, kdo je
toho schopen.
Pro úplnost je vhodné uvést, že v České republice je úředním jazykem čeština, a v tomto
jazyce tedy probíhá komunikace s pacientem.
Není však vyloučeno, aby lékař nabízel jako dohodnutou službu při poskytování zdravotních
služeb komunikaci v cizím jazyce; za tuto dohodnutou službu lze účtovat předem dohodnutou
odměnu.
Mgr. Daniel Valášek, právník-specialista , právní kancelář ČLK

▲

pod uvedenou hranici jedné pětiny stanovené
týdenní pracovní doby.
Doškolení v rozsahu nejméně 60 pracovních dnů probíhá v akreditovaném zařízení
nebo u poskytovatele zdravotních služeb pod
vedením lékaře s příslušnou specializovanou
způsobilostí, který vede pro potřeby doškolení dokumentaci o pracovní docházce. Lékař,
jenž doškolení provádí, stanoví písemně rozsah činností, které může absolvent doškolení
vykonávat.
Doškolení probíhá jako celodenní průprava, která odpovídá stanovené týdenní pracovní
době, tj. 40 hodin týdně. Zákon rovněž připouští i rozvolněnou přípravu, avšak její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní
pracovní doby, přičemž délka doškolení musí
v součtu odpovídat minimálně 60 pracovním
dnům. Novela rovněž stanoví, že do doškolení
se nezapočítává doba výkonu zdravotnického
povolání přesahující týdenní pracovní dobu.
V případech, kdy lékař získal specializovanou způsobilost ve více oborech, probíhá
doškolení pouze v jednom z nich. Pro úplnost
uvádíme, že v nástavbových oborech se doškolení dle zákona neprovádí.
Závěrem uvádíme, že získaná odborná,
specializovaná a zvláštní specializovaná způsobilost k výkonu lékařského povolání zůstává
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PRÁVNÍ PORADNA

Radost z jízdy

NOVÉ BMW ŘADY 5 TOURING S PAKETEM EXECUTIVE.

Seznamte se s novým kombi značky BMW.

BMW řady 5 Touring - bezpečnost, maximální komfort a technologie.

Lékaři, pro vás s paketem Executive a Servisními prázdninami na 5 let/ 100 000 km zdarma.
Vyžádejte si zaslání nabídky, kontaktujte nás na: lekarum@renocar.cz
Speciálně vám, lékařům, zapůjčíme bezplatně vůz pro vyzkoušení na 48 hodin.
TEMPUS
MEDICORUM
/ LISTOPAD 2017 Brno-Slatina
BMW
Renocar:
Praha-Čestlice,
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Poděkování mladému lékaři
Rád bych vám napsal o jednom mladém
ortopedovi z ortopedického oddělení
Klatovské nemocnice, MUDr. Filipu Haladovi. Ten do posledního písmene důsledně
naplňuje literu motta ČLK. Poskytuje vysokou kvalitu lékařské péče o pacienta, je
opravdovým strážcem etiky lékařského povolání, spíše poslání. Pan dr. Filip Halada je

člověkem na svém místě. Snad si řeknete, že
takových lékařů je hodně. NENÍ!!! Pan doktor, ač je mladý, je nejen zdatným odborníkem. Jeho vztah k pacientovi je příkladný. Od
samého počátku pacientovy návštěvy v jeho
ordinaci dává citelně najevo, jak velmi mu na
něm záleží, snaží se mu co nejvíce přiblížit
jako člověku a pomoci mu nejen odborně,

ale i laskavým slovem, často i s humorem.
Když sedávám v čekárně jeho ordinace, která
je doslova nabitá, slyším jen a jen samou
chválu nejen od seniorů, ale i od mladších
ročníků, i těch nejmladších. Pan doktor se
těší velké úctě ze strany pacientů, a to není
samo sebou.
Mgr. Karel Křenek

Reakce na článek Davida Ratha
přínosný.

V čísle 9/2017 na straně 34 navíc dáváte
prostor člověku (Davidu Rathovi – pozn. red.),
který ani s bílým límečkem a kravatou již po
léta nedělá lékařskému stavu čest. Zde totiž

vůbec nejde o správnost či nesprávnost názorů páně Babiše. Jde o to, že morálně deformovaný autor článku svými politickými aktivitami silně znechucuje podstatnou část lékařské
veřejnosti. A nemávejte, prosím, protrahovanou, zprofanovanou a vágní „presumpcí neviny“ ve zjevných případech masivní korupce.
Stydím se za komoru, která tohoto člověka
– fakticky ( jako by se nic nestalo!?) – takto
instaluje zpět do veřejného života.

Za peníz, který ušetříte na papíru a poštovném, žádám o zveřejnění tohoto dopisu.
MUDr. Karel Kahan, otolaryngolog, důchodce
V Novém Boru dne 2. 10. 2017

Představenstvo OS ČLK Česká Lípa, které
se sešlo 23. 10. 2017, s názorem MUDr. Kahana plně souhlasí a žádá o jeho zveřejnění
v časopise TM v plném znění.
MUDr. Jiří Klement, předseda OS ČLK Česká Lípa

Lékař jako pozitivní kouč svých dětí
Pozvánka na odpolední seminář České lékařské komory
Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Praha 5, Roentgenova 2
18. 12. 2017, 16–18 hodin
15.30 registrace l 16.00 zahájení l 18.00 závěr

Přednášející: Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná
Každé dítě se narodí jako originál s řadou talentů a silných stránek. Škola
je však bohužel často nerozvíjí, zaměřuje se spíše na stránky slabé a eliminaci
chyb. Důležité je pomoci dětem tyto talenty najít, rozvíjet a efektivně využívat.
Přednáška Rodič jako pozitivní kouč přiblíží nejen rodičům, jak pomocí
nejnovějších poznatků pozitivní psychologie efektivně koučovat a mentorovat
děti, aby byly ve svých životech nejen úspěšné, ale také šťastné. Témata
vycházejí mimo jiné i z knihy Jana Mühlfeita Pozitivní leader, která se stala
jednou z nejprodávanějších knih v ČR. Nyní společně s Kateřinou Novotnou
chystají další knihu věnovanou přímo rodičům.
http://janmuhlfeit.com/cs/produkty/13-rodic-jako-pozitivni-kouc
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Číslo akce 117/17. Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 400 Kč; číslo účtu: 19-1083620217/0100; variabilní symbol 11717.
Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci. Při platbě v hotovosti na místě: 500 Kč
Dopravní spojení: metro trasa B, stanice Anděl – Na Knížecí, autobusem č. 167
do stanice Sídliště Homolka, metro trasa A, stanice Nemocnice Motol,
autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka
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V

ážená redakce, odhlašuji tímto odběr časopisu Tempus
medicorum, který pro mne –
až na výjimky – přestává být

TEMPUS MEDICORUM

/ LISTOPAD 2017

37

TEMPUS

nocení; přátelský, mladý kolektiv; možnost dalšího
bezúplatného vzdělávání; zaměstnanecké benefity;
možnost ubytování.
■ Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589,
tel: 382 772 017, e-mail: personalni@nemopisek.cz

MEDICORUM

RICHMOND A. S.

LÁZEŇSKÁ
LÉKAŘKA/LÉKAŘ – HPP

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

DALŠÍ INZERÁTY NAJDETE NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
NEMOCNICE NA HOMOLCE ■ PŘIJME LÉKAŘE

Nemocnice Na Homolce přijme lékaře L3 s atestaci v oboru RFM nebo L2 v přípravě na odd. rehabilitační a fyzikální medicíny.
■ Nabízíme podporu dalšího vzdělávání, dobré pracovní a platové podmínky a program zaměstnaneckých benefitů.
■ Životopisy posílejte na volna.mista@homolka.cz

NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU

PREVENTADO S.R.O. ■ LÉKAŘ - LUKRATIVNÍ NABÍDKA MOHELNICE

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Hledáme lékaře s atestací všeobecné praktické lékařství (popř. interna nebo pracovní lékařství) pro oblast PLS do ordinace v Mohelnici,
dle domluvy možnost i PL pro dospělé.
■ Nadstandardní finanční ohodnocení.
■ Více na: www.preventado.cz ■ Kontakt: Andrea Suszková, tel. 777 003 773, e-mail: info@preventado.cz

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., přijme LÉKAŘE/LÉKAŘKU na oddělení GASTROENTEROLOGIE.
■ Požadujeme: výrazný zájem o obor.
■ Nabízíme: špičkové pracoviště (nadstandardně personálně i technicky zajištěné, perfektní edukační přístup, zahraniční spolupráce), práci na akreditovaném
pracovišti, přátelské neformální pracovní prostředí,
zaměstnanecké benefity (3 sick days, 7 000,- Kč/rok na
rekreaci, penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené).
■ Bližší informace podá primář oddělení
MUDr. Vladimír Nosek, tel. č. 483 345 550
(540, 548), e-mail: nosek@nemjbc.cz,
případně kontaktujte personální oddělení,
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA
VEDOUCÍ OBLASTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRAHA
■ Atraktivní prostředí, atraktivní klienti – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR
■ Státní instituce s jasnou vizí rozvoje
■ Zajímavé platové podmínky
■ Stabilní práce, plný pracovní úvazek
■ 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna
■ Podpora vzdělávání, příspěvek na stravování a další zajímavé benefity
Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. Více informací na www.zzmv.cz/pracovni-mista.

LÉKAŘ/KA

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

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – RUZYNĚ

LÉKAŘ/-KA – GYNEKOLOG

BLUE CARE S.R.O.

PŘIJMEME LÉKAŘE

BLUE CARE s.r.o., poskytovatel pracovně lékařských
služeb, hledá nového kolegu na pozici lékaře v Praze.
■ Nabízíme: Příjemné pracovní prostředí v Praze 8 –
Kobylisích, přímo u stanice metra. Flexibilní pracovní
úvazek a pracovní dobu. Práci pouze s objednanými
klienty. Nadstandardní finanční ohodnocení. Roční
bonus. Týden dovolené navíc. Podporu dalšího vzdělávání. Dle úvazku po zapracování služební telefon,
notebook a případně automobil i byt.

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRIMÁŘ/KA
INTERNÍHO ODDĚLENÍ

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice
Středočeského kraje vypisuje výběrové řízení na pozici
PRIMÁŘ/KA INTERNÍHO ODDĚLENÍ.
■ Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení
(fixní a variabilní část), práci na akreditovaném pracovišti, zázemí stabilní společnosti, týden dovolené
nad rámec ZP, příspěvek na penzijní připojištění po
1 roce zaměstnání, dotované podnikové stravování, využití podnikových jeslí, další firemní benefity.
■ Detailní informace o výběrovém řízení včetně kvalifikačních požadavků, povinných příloh, lhůty pro
doručení přihlášek a dalších organizačních záležitostí
naleznete na www.hospital-bn.cz

OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN, A.S.

LÉKAŘ – ENDOSKOPICKÉ
CENTRUM

■ Požadujeme: absolvovaný interní či chirurgický
kmen; specializace z gastroenterologie výhodou.
■ Nabízíme: dobré finanční ohodnocení; mimořádně dobře vybavené endoskopické pracoviště; možnost
rychlého odborného rozvoje; práci na plný úvazek; zázemí perspektivní krajské plně akreditované nemocnice; možnost získání specializace v oboru; zaměstnanecké benefity; podporu vzdělávání a seberealizace;
seriózní jednání; příjemný vstřícný kolektiv.
■ Naše pracoviště je jedním z největších svého druhu
v ČR a disponuje akreditací II. stupně v oboru gastroenterologie. To umožňuje našim lékařům rychle postupovat vzdělávacím procesem a složit atestaci v oboru
gastroenterologie. Provádíme všechny dostupné endoskopické metody současnosti včetně funkčních vyšetření. Přijďte se k nám podívat dřív než ostatní.

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
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■ Bližší informace včetně mzdového ohodnocení při
osobním pohovoru.
■ Kontakt: Mgr. Daniel Veselý
oddělení lidských zdrojů, tel.: 321 756 616
E-mail: daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN, A.S.

LÉKAŘ – ODDĚLENÍ
PNEUMOLOGIE (TRN)

■ Požadujeme: lékaře s interním kmenem.
■ Nabízíme: podmínky pro odborný růst; práci na plný
úvazek; zázemí perspektivní krajské plně akreditované
nemocnice; moderní prostředí; zaměstnanecké benefity; podporu vzdělávání a seberealizace; seriózní jednání;
příjemný vstřícný kolektiv.
■ Bližší informace včetně mzdového ohodnocení při
osobním pohovoru.
■ Kontakt: Mgr. Daniel Veselý
oddělení lidských zdrojů, tel.: 321 756 616
E-mail: daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

NEMOCNICE PÍSEK, A.S.

LÉKAŘ/KA – GYNEKOLOG/
PORODNÍK

Nemocnice Písek, a.s. přijme lékaře na gyn-por odd.
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře; ukončený základní kmen výhodou; spec. způsobilost v oboru
vítána; aktivní přístup k práci; odolnost vůči stresu.
■ Nabízíme: akreditované pracoviště včetně urogynekologického a perinatologického centra; moderní provoz 21. století; motivující finanční ohod-

HLEDÁME PSYCHIATRA
(JIHLAVA)

Psychiatrická ambulance v Jihlavě přijme na plný/
zkrácený úvazek kolegu/kolegyni psychiatra.
■ Start spolupráce dle domluvy. Upřímné jednání,
dlouhodobá perspektiva a solidní mzdové podmínky.
■ Více na psychiatrie.jihlava@seznam.cz
a 773 647 822

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ORTOPEDIE

Vsetínská nemocnice a.s. vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení pracovního místa: Primář/Primářka ortopedického oddělení.
■ Kvalifikační požadavky: specializovaná způsobilost
v oboru ortopedie 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.
■ 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. 2018 nebo dle dohody.
■ Uzávěrka přihlášek: 27. 11. 2017
■ 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

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

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

WWW.PRACAvZDRAVOTNICTVE.SK

lekári
bratislavský
núscH, a.s., bratislava

Lekár –
na oDDeLenie
karDioLóGie
a anGioLóGie

Generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych
chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:
• Lekár – na oddelenie kardiológie a angiológie
 Požadované predpoklady:
VŠ vzdelanie II. stupňa (LF);
Špecializačná skúška v odbore
angiológia alebo špecializačná skúška v odbore kardiológia
alebo po absolvovaní hlavného
internistického kmeňa so zameraním na kardiovaskulárnu
medicínu;
komunikatívnosť,
flexibilita; morálna bezúhonnosť; ovládanie práce s počítačom; aktívna znalosť anglického
jazyka nutná.
 Prihlášky do výberového
konania doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom,
dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalostiach
a výpisom z registra trestov nie
starším ako 3 mesiace a registráciou v stavovskej organizácii
zasielajte najneskôr do 5 týždňov od uverejnenia výberového
konania na adresu:
Národný ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.,
Odbor ľudských zdrojov,
Pod Krásnou hôrkou 1,
833 48 Bratislava
 Informácie na t. č. 59320242
p. Mgr. Orlíková Mária
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VÁS

Vazební věznice Praha – Ruzyně,Staré náměstí 3/12,
Praha 6 přijme lékaře gynekologa, práce s vězněnými
osobami.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru
gynekologie a porodnictví.
■ Nabízíme: dohodu o pracovní činnosti, výkon práce
v rozsahu 4 hodin týdně (den dle domluvy), odměna
z dohody o pracovní činnosti ve výši 600,- Kč za hodinu
práce, dobré spojení MHD i vlakem (nádraží Praha Ruzyně).
■ Kontakt: e-mail: jskalnik@vez.ruz.justice.cz;
jhuzlikova@vez.ruz.justice.cz
tel.: 220 184 135, 220 184 140, 728 468 761

■ Požadujeme: Atestaci v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo pracovní lékařství. Členství v ČLK. Znalost práce na PC. Bezúhonnost, profesionální přístup,
příjemné vystupování, empatii, loajalitu. AJ výhodou.
■ Pracovní náplň: Pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců našich klientů. Možno rozšířit o dohledy
na pracovištích, školení I. pomoci, odborné přednášky
a podobně.
■ Odpověď na inzerát: Pokud Vás naše nabídka zaujala,
zašlete prosím Váš strukturovaný životopis nebo případné dotazy na e-mail: info@bluecare.cz;
telefon + 420 731 481 391

PSYCHIATRIE JIHLAVA

SME

ROYAL SPA, A. S.

Lázeňské sanatorium Richmond Karlovy Vary přijme
lékaře se specializací v základním oboru s osvědčením
o specializované způsobilosti FBLR.
■ Náplň práce: příjem léčených hostů, provedení vyšetření, stanovení léčebného plánu včetně diagnostiky
a ordinace dalších potřebných vyšetření; kontrola léčících se hostů; výstupní vyšetření léčených hostů před
ukončením lázeňského pobytu, hodnocení efektu podstoupeného léčení; vedení lékařské dokumentace dle
příslušných metodických pokynů; účast na odborných
školeních, konzultace s vedoucím lékařem společnosti.
■ Požadujeme: VŠ vzdělání, obor všeobecného lékařství. Praxe v oboru balneologie-fyziatrie výhodou;
znalost RJ, AJ (NJ vítán); empatické chování, příjemné
vystupování.
■ Nabízíme: plný úvazek; měsíční a pololetní prémie;
možnost personálního stravování; zaměstnanecké spoření; příjemné pracovní prostředí; 5 týdnů dovolené.
■ Kontaktní osoba: trejbalova@richmond.cz

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

Univerzitná neMOcnica
bratislava

Vážený Pán DokTor/
Pani DokTorka

Lekár na cenTráLnom PriJímacom
oDDeLení

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

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

OnkOlOgický ústav
sv. alžbety, s.r.O.

Lekár/Lekárka
na GYnekoLoGickú
ambuLanciu

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

OnkOlOgický ústav
sv. alžbety, s.r.O.

Lekár/Lekárka na
očnou ambuLanciu

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

trnavský
aDeli MeDical center

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

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

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

KDE JSOU UVEŘEJNĚNY NEJEN PERSONÁLNÍ INZERÁTY, ALE I ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY Z OBORU.
STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!
TEMPUS MEDICORUM / LISTOPAD 2017

SERVIS

Vzdělávací kurzy České lékařské komory
Oddělení vzdělávání ČLK

Lékařská 2, 150 30 Praha 5
tel. 234 760 711, 234 760 710
fax 257 220 618
e-mail: vzdelavani@clkcr.cz
seminar@clkcr.cz
Přihlášky a bližší informace ke kurzům
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastníci 10 dnů před konáním kurzu.
Věnujte pozornost zasílaným informacím, neboť místo konání kurzu může
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Obvyklý začátek víkendových kurzů:
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky:
viz informace na www.lkcr.cz
UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou
průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz
98/17 Strabismus – ZMĚNA TERMÍNU
Datum: 20. 1. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný, FNKV Praha 10
Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky
v dětském i dospělém věku. Kurz je určen především pro
mladé oftalmology, ale i pediatry a neurology zajímající se
o strabismus.
• Vyšetřovací metody.
• Typy dynamického a paralytického strabismu.
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti.
• Chirurgická terapie.
109/17 Postgraduální akademie: Všeobecné praktické
lékařství
Datum: úterý 21. 11. 2017 od 14.00 hod.
Místo: Praha 3, Lucemburská 46, Hotel Courtyard by
Marriott
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Otto Herber
105/17 Kazuistiky z infekčního lékařství
Datum: středa 22. 11. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
Kurz bude sestaven ze zajímavých kazuistik.
85/17 Postgraduální akademie: Onkologie a hematologie
Datum: 23. 11. 2017
Místo: Praha 3, Mahlerovy sady 1, Žižkovská věž
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborní garanti: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.;
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
100/17 Dětská dermatologie
Datum: 25. 11. 2017
Místo: Praha 5, Klub ČLK, Lékařská 2
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: MUDr. Štěpánka Čapková
MUDr. Štěpánka Čapková
• Pigmentové névy a riziko melanomu v dětském věku.
MUDr. Daniela Humhejová
• Neurofibromatóza typu 1 v každodenní praxi.
MUDr. Iveta Tomšíková
• Kazuistiky z dětské dermatologie.
MUDr. Jana Čadová
• Seboroická dermatitida u dětí.
99/17 Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit také ostatní
(opakování)
Datum: 25. 11. 2017
Místo: Praha 5, Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Zamyšlení nad významem sebeřízení pro úspěch každého
manažera v kontextu zdravotnictví. Program obsahuje řízenou diskusi účastníků a také testy a cvičení, které pomohou
k lepšímu poznání sebe sama. Pozornost bude věnována
návaznosti sebeřízení na úspěšné řízení jednotlivců i týmů.
Účastníci si také ujasní, jak vzniká neformální autorita vedoucího. Dalším přínosem je vzájemné obohacení účastníků
o jejich zkušenosti.

TEMPUS MEDICORUM

95/17 Respirační a močové infekce včetně chlamydiových
s důrazem na racionální volbu antibiotik a délku jejich
podávání
Datum: 25. 11. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Václav Dostál
Doc. MUDr. Václav Dostál
• „Běžné“ infekce stále působí problémy diagnostické, léčebné, ekonomické i sociální.
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
• Komunitní pneumonie.
MUDr. Zarina Karimova
• Respirační a močové infekce včetně chlamydiových s důrazem na volbu a délku antibiotické terapie.
MUDr. Hana Zákoucká
• Racionální diagnostika a léčba chlamydiových infekcí.
58/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně
praktického nácviku)
Datum: pondělí 27. 11. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: 1400 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70 stran.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
59/17 Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (včetně
praktického nácviku)
Datum: úterý 28. 11. 2017, 14–19 hod.
Místo: Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2,
Kongresové centrum
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: ČLK – 6; ČAS – 4
Účastnický poplatek: 1400 Kč
Účastníci obdrží novou publikaci o rozsahu 70 stran.
Odborní garanti: MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta
Macejková
Koordinátor: Mgr. Peter Kováč
Podrobný program na www.lkcr.cz, vzdělávání
78/17 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 2. 12. 2017, 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
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený
projev. Kurz je úzce zaměřený na otázku správných řečnických
dovedností a návyků.
101/17 Dětská gastroenterologie a výživa
Datum: 2. 12. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: prim. MUDr. Pavel Frühauf
MUDr. Pavel Frühauf
• Co je nového v pohledu na zavádění nemléčných příkrmů
kojencům – komplementární výživa.
MUDr. Nabil El-Lababidi
• Existuje dítě, které nemá GER?
MUDr. Pavel Frühauf
• Současná doporučení pro řešení recidivujících bolestí
břicha.
• Nežádoucí účinky mléka.
110/17 Kardiorenální a hepatorenální syndrom
Datum: 2. 12. 2017
Místo: Praha 5, Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
• Kardiorenální syndrom z pohledu kardiologa.
MUDr. Štefan Vítko, CSc.
• Kardiorenální syndrom z pohledu nefrologa.
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Hepatorenální syndrom a syndrom střevo–ledviny.
87/17 7. konference ČLK Etika a komunikace v medicíně
Informovaný souhlas v klinické praxi: Etické, právní,
klinické a psychologické souvislosti
Datum: 7. 12. 2017
Počet kreditů: 6
Místo: Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, 10.00–17.00
hod.
Konference si klade za cíl komplexně zmapovat problematiku
informovaného souhlasu v klinické praxi. A to jak v rovině
obecné – etické, právní a psychologické, tak v rovině klinické
– kde budou analyzovány oborově specifické otázky informovaného souhlasu.
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102/17 Dermatologie
Datum: 9. 12. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA,
primář Dermatovenerologické kliniky FNKV
Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
• Melanom.
Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
• Hidradenitis suppurativa.
Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA
• Psoriáza.
103/17 Pedooftalmologie
Datum: 9. 12. 2017
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o dětskou problematiku a bude zaměřen především na doporučené postupy
a diferenciální diagnostiku. K dispozici budou schémata léčby
k jednotlivým okruhům ke stažení na USB.
• Léčba očních zánětů v dětství.
• Dětské uveitidy.
• Systémová onemocnění a oko v dětství.
• Dětská oční onkologie.
104/17 Kurz z dětské infekce
Datum: 9. 12. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodiny
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
• Kožní projevy a komplikace infekcí u dětí.
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
• Herpetické infekce v klinické praxi.
• Vrozené a perinatálně získané infekce.
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
• Neuroinfekce v dětském věku.
• Antibiotická léčba u dětí v praxi.
106/17 Seminář: Nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) v lékařské praxi
Datum: 9. 12. 2017
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Mgr. Jan Zajíček, JUDr. Ilona Černochová, LL.M.
Již 25. května 2018 nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které znamená revoluci v nakládání
s osobními údaji nejen v oblasti zdravotnictví. Nová pravidla
se budou týkat všech lékařů a zdravotnických zařízení jakožto subjektů nakládajících s osobními údaji pacientů i jiných
fyzických osob. Na lékaře jakožto povinné osoby klade GDPR
mnohem vyšší nároky a ukládá řadu povinností, na něž je třeba
se připravit. Nutnou podmínkou pro zajištění souladu s GDPR
bude odpovídající nastavení vnitřních procesů v lékařské praxi,
přizpůsobení dokumentace, zpřísnění bezpečnostních opatření a proškolení všech zaměstnanců. Ve zdravotnictví je navíc
nakládáno s citlivými údaji osob, pro což GDPR stanoví ještě
přísnější požadavky. Zajištění souladu s GDPR je nutné nejen
pro ochranu vašeho dobrého jména, ale především z důvodu
vysokých sankcí, které budou za nedodržování GDPR ukládány.
Tyto pokuty mohou dosáhnout až 20 milionů EUR, v případě
podniků až 4 % z celosvětového obratu za předchozí rok. Pro
zahájení příprav je již nejvyšší čas.
Seminář bude veden zkušenými odborníky, kteří s GDPR
intenzivně pracují.
Obsah semináře:
• GDPR a revoluce v ochraně osobních údajů – co čekat?
• Co jsou osobní údaje a citlivé osobní údaje.
• Práva subjektů údajů.
• Odpovědnost za zpracování osobních údajů.
• DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů.
• Hlášení úniků dat.
• Dopady GDPR do zdravotnictví.
• Dozor a sankce.
• Workshop – co je třeba udělat a jak začít?
• Diskuse.
112/17 Postgraduální akademie: Omyly, jistoty a nejistoty
ve vnitřním lékařství
Datum: 12. 12. 2017
Místo: Praha 3, Lucemburská 46, Hotel Courtyard by Marriott
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborní garanti: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP,
FEFIM
117/17 – Seminář Rodič jako pozitivní kouč/Lékař jako
pozitivní kouč svých dětí
Datum: 18. 12. 2018 Homolka, 16.00–18.00 hod.
Místo: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Praha 5
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2

Účastnický poplatek: platba předem 400 Kč, na místě 500 Kč
Přednášející: Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná
Každé dítě se narodí jako originál s řadou talentů a silných
stránek. Škola je však bohužel často nerozvíjí a zaměřuje se
spíše na stránky slabé a eliminaci chyb. Důležité je pomoci
dětem tyto talenty najít, rozvíjet a efektivně využívat.
Přednáška Rodič jako pozitivní kouč přiblíží nejen rodičům,
jak pomocí nejnovějších poznatků pozitivní psychologie
efektivně koučovat a mentorovat děti, aby byly ve svých
životech nejen úspěšné, ale také šťastné. Témata vycházejí
mimo jiné i z knihy Jana Mühlfeita Pozitivní leader, která
se stala jednou z nejprodávanějších knih v ČR. Nyní společně s Kateřinou Novotnou chystají další knihu věnovanou
přímo rodičům.

PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2018
1/18 Relaxace zaměřené na vybrané svalové skupiny při
bolestivých stavech hybné soustavy
Datum: 6. 1. 2018
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Při bolestivých stavech hybné soustavy se často jedná o bolesti
měkkých tkání, zejména svalů. Velice důležitý význam při
zjištění bolestivých bodů má palpace. Na základě toho je pak
možno příslušné svaly ovlivnit neuromuskulárními technikami (Lewit, Travel-Simons). Tyto techniky jsou bezpečné,
účinné a jejich velkou výhodou je, že je možno převést do
autoterapie, to znamená, že pacient si je může provádět sám.
2/18 Interní nemoci pohledem infektologa
Datum: 13. 1. 2018
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
• Bolesti zad pohledem infektologa.
• Bolesti hlavy pohledem infektologa.
• „Titritidy“ a jak se jim bránit.
• Lymfadenitidy pohledem infektologa.
• Lymeská borelióza v klinické praxi.
3/18 Tuberkulóza u dětí
Datum: úterý 23. 1. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednáší: MUDr. Karolína Doležalová, FTN Praha 4-Krč
4/18 Resuscitace novorozence
Datum: čtvrtek 25. 1. 2018
Místo: Praha 4, ÚPMD, Podolské nábřeží 157/4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 míst
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.
5/18 Akademie lékařské angličtiny
Zahájení: 27. 1. 2018
Zakončení: 7. 4. 2018
Termíny: 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4. 2018
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4
Délka celkem: 24 hodin (každou sudou sobotu, 6× 4 hodiny)
Počet kreditů: 4 kredity/1 lekce
Účastnický poplatek: 2950 Kč
Jedná se o specializovaný tříměsíční jazykový kurz angličtiny
pro lékaře, zaměřený na procvičení komunikačních dovedností z lékařského prostředí a použití odborné terminologie
v praxi. Výuka je speciálně koncipována tak, abyste se seznámili se slovní zásobou, terminologií a gramatickými strukturami
potřebnými pro práci ve zdravotnictví.
V Akademii lékařské angličtiny vyučují čeští lektoři i rodilí
mluvčí – podle jazykové úrovně. V tomto semestru bude Akademie lékařské angličtiny realizována na úrovni B2.
Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.
6/18 Ideální zdravotnické pracoviště
Datum: 27. 1. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Ideál je něco, čeho nelze v praxi dosáhnout, nikdy bychom se
ale neměli přestat snažit o to, alespoň se mu přiblížit. Smyslem
programu bude řízená skupinová diskuse, která se dotkne
všech důležitých aspektů, na které by měli všichni lékaři (nejen
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ti ve vedoucích pozicích) myslet. V případě zdravotnických
pracovišť (ambulancí i celých zařízení) spokojený personál
a pacienti znamenají nižší riziko vyčerpání a stresu – tedy
jevů, které zdravotníkům běžně „zahušťují“ pracovní prostředí
spoustou konfliktů a nedorozumění.
31/17 Kurz intenzivní medicíny ČLK
Datum: 27. 1. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 8 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: MUDr. Jiří Valenta
Blok: Invazivní hemodynamika pro anesteziology a intenzivisty
MUDr. Michal Matias, doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
• Co můžeme vyčíst z křivky arteriálního tlaku a CVP.
MUDr. Michal Matias
• Semiinvazivní a neinvazivní metody měření srdečního
výdeje.
Doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.
• Plicnicový katétr – má stále místo v klinické praxi?
MUDr. Jan Rulíšek
• Jícnová a transtorakální echokardiografie v monitoraci
hemodynamiky.
Blok: CRRT pro intenzivisty
MUDr. Michal Otáhal
• RRT v intenzivní péči.
MUDr. Michal Otáhal, 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.
• Regionální citrátová antikoagulace.
7/18 Exantémová infekční onemocnění v obrazech
a kazuistikách
Datum: 3. 2. 2018
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra
infekčních nemocí IPVZ
Posluchač kurzu bude seznámen s epidemiologií, diagnostikou, léčbou a možnými komplikacemi nejčastějších infekčních
exantémových onemocnění. Většina infekcí bude prezentována na názorných kazuistikách z rutinní klinické praxe.
8/18 Tým lékařů se neřídí sám (OPAKOVÁNÍ)
Datum: 3. 2. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Lékaři manažeři potřebují pro kvalitní řízení svých podřízených mnoho znalostí a dovedností. S těmi je třeba pracovat tak,
aby byly co nejlepší nejen výsledky práce týmu, ale především
jeho atmosféra, která je pro úspěch zcela zásadní.
Program je veden interaktivní metodou, převažuje řízená
skupinová diskuse, průběžně doplňovaná skupinovými i individuálními cvičeními z oblasti zdravotnictví.
Kurz je určen všem lékařům ve vedoucích pozicích, kteří chtějí
na poli týmového řízení uspět.
9/18 Seminář: Nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) v lékařské praxi
Datum: 10. 2. 2018
Místo: Brno, NCO NZO
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: JUDr. Fialová
Již 25. května 2018 nabude účinnosti Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR), které znamená revoluci
v nakládání s osobními údaji nejen v oblasti zdravotnictví.
Nová pravidla se budou týkat všech lékařů a zdravotnických
zařízení jakožto subjektů nakládajících s osobními údaji
pacientů i jiných fyzických osob. Na lékaře jakožto povinné osoby klade GDPR mnohem vyšší nároky a ukládá řadu
povinností, na něž je třeba se připravit. Nutnou podmínkou
pro zajištění souladu s GDPR bude odpovídající nastavení
vnitřních procesů v lékařské praxi, přizpůsobení dokumentace, zpřísnění bezpečnostních opatření a proškolení všech
zaměstnanců. Ve zdravotnictví je navíc nakládáno s citlivými
údaji osob, pro což GDPR stanoví ještě přísnější požadavky.
Zajištění souladu s GDPR je nutné nejen pro ochranu vašeho
dobrého jména, ale především z důvodu vysokých sankcí,
které budou za nedodržování GDPR ukládány. Tyto pokuty
mohou dosáhnout až 20 milionů EUR, v případě podniků až
4 % z celosvětového obratu za předchozí rok. Pro zahájení
příprav je již nejvyšší čas. Seminář bude veden zkušenými
odborníky, kteří s GDPR intenzivně pracují.
Obsah semináře:
• GDPR a revoluce v ochraně osobních údajů – co čekat?
• Co jsou osobní údaje a citlivé osobní údaje.
• Práva subjektů údajů.
• Odpovědnost za zpracování osobních údajů.
• DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů.
• Hlášení úniků dat.
• Dopady GDPR do zdravotnictví.
• Dozor a sankce.
• Workshop – co je třeba udělat a jak začít?
• Diskuse.
10/18 Novinky v kardiologii.
Datum: 10. 2. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
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Počet kreditů: 6
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiodiabetes.
Prim. MUDr. Robert Čihák, CSc.
• Intervenční léčba dysrytmií.
Doc. MUDr. Jaromír Chlumský, CSc.
• Trombokardiologie. Antiagregace a antikoagulace.
MUDr. Adrian Reichenbach
• Srdeční selhání se zachovalou systolickou funkcí.
Doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.
• Onkokardiologie.
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Hypertenzní krize a gestóza.
11/18 Odpolední seminář: Očkování u dětí v praxi
Datum: středa 14. 2. 2018, 15.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 3 hodiny
Poplatek 300 Kč
Přednáší: MUDr. Hana Cabrnochová
12/18 Základy rétoriky a rétorických dovedností
Datum: 17. 2. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 6 hodin
Poplatek: 1800 Kč
Kredity: 6
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektor: prof. Jan Přeučil
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mluvený
projev. Kurz je úzce zaměřený na otázku správných řečnických dovedností a návyků.

praktické řešení. Zvláštní pozornost bude věnována specifikům psychomotorického vývoje těchto dětí v prvních
2 letech věku.
18/18 Resuscitace novorozence
Datum: čtvrtek 15. 3. 2018
Místo: Praha 4, ÚPMD, Podolské nábřeží 157/4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Kapacita: 12 míst
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.
19/18 Kurz Urgentní medicína v praxi
Datum: 17. 3. 2018
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Koordinátor: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
(program bude doplněn)

13/18 Tuberkulóza
Datum: 17. 2. 2018
Místo: Praha
Délka: 4× 45 minut
Koordinátor: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., FTN
Krč
MUDr. Lucie Heribanová
• Novinky v diagnostice a léčbě astmatu a CHOPN.
MUDr. Emília Kopecká
• Tuberkulóza – současný přístup k diagnostice a léčbě.
Prof. MUDr. Martina Vašáková Ph.D.
• Novinky v diagnostice a léčbě plicních fibróz.
MUDr. Pavla Žáčková
• Záněty plic a pleury – diagnostika a léčba.

20/18 Seminář: Schopnost efektivní komunikace pro
lékaře a zdravotnický personál
Datum: 17. 3. 2018
Místo: Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Přednášející: Milena Steinmasslová
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
• Sdělení, sdílení, autenticita, sebepodpora, sebereflexe,
vytvoření atmosféry důvěry
• základní komunikační dovednosti, rozhovor v praxi –
technika dvojic,
• emoce v komunikaci – já a můj protějšek,
• sdělování špatných zpráv – pacient, rodina – praktický
nácvik, zpětná vazba,
• otázky, reflexe, zpětná vazba, diskuse.

14/18 Seminář: Nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) v lékařské praxi
Datum: 24. 2. 2018
Místo: Praha 4, Budějovická 15/743, Hotel ILF
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: JUDr. Fialová
Podrobnosti, viz kurz 9/18

21/18 Seminář: Nedonošenec v péči PLDD – postupy pro
každodenní praxi
Datum: úterý 20. 3. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Poplatek: 300 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana Staníčková, ÚPMD, poradna pro rizikové novorozence

15/18 Základy cestovní medicíny a očkování
Datum: 3. 3. 2018
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra
infekčních nemocí IPVZ
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejčastějšími zdravotními obtížemi souvisejícími s cestováním a možnostmi
jejich prevence. Absolvent kurzu se dozví, jaké vakcíny je
vhodné aplikovat cestovatelům před odjezdem do rizikových
oblastí a jak racionálně indikovat antimalarickou profylaxi. Mezi další témata, která budou do programu kurzu
zařazena, patří prevence nákaz přenášených komáry, léčba
cestovních průjmů a prevence nejčastějších neinfekčních
zdravotních obtíží.

Kurz pro PLDD zaměřený na praktické aspekty a specifika
péče o novorozence původně nezralé a/nebo se závažnou
perinatální anamnézou. Náplní kurzu budou praktická
doporučení na řešení nejčastějších problémů spojených
s nedonošeností především v prvních dvou letech života
(anemie, osteopenie, růstové křivky, PMV atd.).

16/18 Mapování zdravotnického týmu
Datum: 3. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: Ing. Zuzana Hekelová
Aby mohl vedoucí lékař úspěšně řídit svoje podřízené, měl by
je dobře znát. To se samozřejmě běžně děje, tento program
však nabízí systematickou možnost detailnějšího vhledu do
podřízených. „Mapování“ týmu lékařů se dotkne tří oblastí
– osobnostní typologie jeho členů, mezigeneračního soužití
a různých týmových rolí. Na základě teoretických znalostí
si každý účastník postupně tvoří svoje tři mapy, které mu
napovědí, kam má obrátit svoji manažerskou energii, aby
jeho tým lépe fungoval.
17/18 Nebojme se nedonošených dětí – průvodce
nejčastějšími problémy rizikových novorozenců pro
PLDD
Datum: 10. 3. 2018
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková
Kurz je určen pro PLDD, kteří mají v péči původně nedonošené či rizikové novorozence se závažnou perinatální
anamnézou, a zejména pak pro ty, kteří by se tomuto typu
pacientů v budoucnu chtěli více věnovat. Kurz je zaměřen
na nové trendy v neonatologii (koncept vývojové péče) a následné dlouhodobé sledování těchto dětí. Zvláštní důraz je
kladen na nejčastější problémy nedonošených dětí a jejich

22/18 Vrozené vývojové vady ruky
Datum: 24. 3. 2018
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Koordinátor: prim. MUDr. Alena Schmoranzová,
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad
Jizerou
Kurz je určen především dětským lékařům, porodníkům,
rehabilitačním lékařům i dětským chirurgům i všem dalším, kteří se ve své denní praxi setkávají s pacienty s vadami
ruky a chtějí si rozšířit své znalosti v této oblasti. Bude
zaměřen na příčiny, klasifikaci, diagnostiku, současné
možnosti terapie a rehabilitace u těchto stavů.
23/18 Cervikobrachiální a cervikokraniální syndrom
z funkčního aspektu
Datum: 7. 4. 2018
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Kurz bude zaměřen na cervikobrachiální a cervikokraniální
syndrom z funkčního aspektu, tj. z hlediska diagnostiky
porušené funkce a svalových zřetězení. Budou prezentovány funkční terapeutické přístupy, které si pacient může
provádět sám.
24/18 Dětská nefrologie
Datum: 7. 4. 2018
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Koordinátor MUDr. Jakub Zieg, Pediatrická klinika
FN Motol
Přednášející: MUDr. Jakub Zieg, FN Motol, MUDr. Pavel
Dvořák, Thomayerova nemocnice
MUDr. Jakub Zieg
• Močové infekce u dětí.
MUDr. Pavel Dvořák
• Enuréza.

MUDr. Jakub Zieg
• Glomerulonefritidy v dětském věku.
25/18 Základy klinické parazitologie
Datum: 14. 4. 2018
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika
infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce,
Katedra infekčních nemocí IPVZ; RNDr. Lenka Richterová,
Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce;
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra infekčních
nemocí IPVZ
Absolvent kurzu bude seznámen s výskytem, klinickými
projevy, diagnostikou a léčbou nejvýznamnějších parazitárních infekcí. Diskutována bude nejen problematika
častých autochtonních parazitóz, ale i méně frekventních či importovaných parazitárních infekcí a deluzivních
parazitóz.
26/18 Aktuality z posudkové medicíny sociálního zabezpečení
Datum: 21. 4. 2018
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., přednostka
Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA,
vedoucí oddělení lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení, přednáší posudkové lékařství
v Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské
fakulty UK v Plzni
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově medicínskými kritérii posuzování zdravotního stavu v nemocenském a důchodovém pojištění a v nepojistných systémech
sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na
zvláštní pomůcku). Posluchači získají aktuální poznatky
o součinnosti lékařské posudkové služby a ošetřujících
lékařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.
27/18 Vadné držení těla u dětí
Datum: 12. 5. 2018
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., Rehabilitační klinika LF UK Hradec Králové
Lektorkou kurzu je doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., odbornice v oboru rehabilitace a fyzikální medicína a školitelka
kurzů myoskeletální medicíny.
• Symetrický a asymetrický vývoj dítěte.
• Příklady z vývojové kineziologie.
• Posuzování skolióz z rehabilitačního přístupu.
• Vertebrogenní potíže u dětí, diagnostika poruchy funkce
hybné soustavy a možnosti terapie.
(Doporučujeme vzít s sebou vlastní karimatku.)
28/18 Dvoudenní kurz ultrazvukového vyšetření srdce
v neonatologii
Datum: 17.–18. 5. 2018
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Koordinátor: MUDr. Jan Širc, ÚPMD Praha 4-Podolí
Průběh: čtvrtek 17. 5. 2018, 13.00–18.30; pátek 18. 5. 2018,
9.00–15.30
Počet kreditů: 12
Poplatek: 1500 Kč
Důraz bude kladen na maximální využití v klinické praxi.
Po teoretické části bude následovat praktická část na novorozeneckém oddělení ve skupinkách po 3–4 účastnících
s instruktorem. Instruktory jsou neonatologové s mnohaletými zkušenostmi v novorozenecké echokardiografii
a dětský kardiolog. Kurz je určen pro neonatology, pediatry
a radiology.
Instruktoři:
MUDr. Jan Širc, ÚPMD, Praha; MUDr. Jan Miletín, Irsko;
MUDr. Jana Šemberová Ph.D., Irsko; MUDr. Viktor Tomek,
Kardiocentrum FN Motol
29/18 Antibiotická terapie v primární péči
Datum: 19. 5. 2018
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Katedra
infekčních nemocí IPVZ
Opakování úspěšného kurzu zaměřeného na racionální
antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. Absolvent kurzu se dále
seznámí s přehledem nejčastěji užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické
rezistence.
30/18 Kurz z dětské oftalmologie pro oftalmology
Datum 19. 5. 2018
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Koordinátor: MUDr. Anna Zobanová
Kurz bude výhradně určen oftalmologům.
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Inzerce

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

Uzávěrka příjmu inzerce
do 20. dne předchozího
měsíce.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA

Pro Polikliniku Agel Ostrava přijmeme lékaře: všeobecného praktického lékaře a internistu. Nabízíme motivující
finanční hodnocení, týdenní fond pracovní doby 35 hodin na
plný úvazek, 27 dnů dovolené, stravenky, náborový příspěvek,
příspěvek na vzdělávání, odměny a další benefity. Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na: marketa.walachova@
pol.agel.cz. Pro více informací volejte: 602 111 433
Ředitel Nemocnice Jihlava, p. o., vypisuje výběrové řízení na
pracovní pozici primář plicního oddělení. Požadavky: VŠ
vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru,
minimálně 10 let lékařské praxe, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, čestnost a loajalita.
Praxe ve vedoucí funkci není podmínkou, ale je vítána. Termín
pro podání přihlášek: do 8. prosince 2017. Bližší informace
naleznete: https://www.nemji.cz, ve složce Pracovní příležitosti. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, přijme do
pracovního poměru lékaře na: ortopedicko-traumatologické
oddělení, oddělení geriatrie a následné péče, plicní oddělení
a na interní oddělení. Požadavky: odborná nebo specializovaná
způsobilost lékaře. Nabízíme: náborový příspěvek, podporu
vzdělávání, pracovní poměr na plný úvazek, možnost sloužit
ÚPS, zaměstnanecké benefity, nástup dle dohody. Kontakt:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Pysková Ludmila,
vedoucí OPM, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, nebo na e-mail:
pyskoval@nemji.cz
Do NZZ v centru Prahy hledáme dětského psychiatra/
dětského neurologa/neurologa/PLDD na DPP/DPČ, ale
i HPP. Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní
pracovní dobu a příjemné prostředí. Kontakt: 605 809 745,
inep.medical@gmail.com
Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč přijme lékaře. Úvazek dle
dohody, možnost vzdělávání, ubytování v době služby. Kontakt:
Mgr. Eva Vráblová, 734 435 207
Pro spolupráci v domovech pro seniory v Ústeckém kraji hledám lékaře/lékařku z oboru všeobecný praktický lékař,
interna, ARO atp. Rozsah cca 6 hodin/týdně. Odměna od
750 Kč čistého na hodinu. Kontakt: praktik.sever@gmail.
com, 724 792 270
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře internistu. Požadujeme atestaci v oboru interní lékařství, zkušenost či atestace v oboru diabetologie vítána. Nabízíme
zázemí stabilní spol. s tradicí, zaměstnanecké benefity.
Nástup možný ihned. Kontakt: personalni@upmd.eu;
tel. 296 511 240, 800
Město Podbořany v okrese Louny informuje o možnosti otevření odborných lékařských praxí s ohledem na ukončení
dosavadního provozu neurologické, kožní a alergologické
ambulance. Bližší info: hajny@podborany.net, 415 237 518
Kardiologie na Bulovce s.r.o., akreditované pracoviště
MZ ČR v odbornosti kardiologie, přijme: lékaře/lékařku s absolvovaným základním kmenem se zájmem o specializaci
v kardiologii; lékaře/lékařku před ukončením základního
kmene se zájmem o specializaci v kardiologii. Informace na
tel. 284 840 485, www.kardiologie-sro.cz
Přijmu lékaře/lékařku s atestací z revmatologie na plný/
částečný úvazek v Arthromed, s. r. o. – Revmatologické ordinace
a Centrum pro biologickou léčbu pro Pardubický kraj. Kontakt:
revmatologie.dvorak@seznam.cz, 605 858 757
Hledám lékaře/ku pro spolupráci v domovech pro seniory
v Jihočeském kraji (ČB, Písecko) – nejen VPL, i jiné obory
(ARO, interna apod.), zajistíme odborný dohled. Odměna:
od 750 Kč čist./hodina. Kontakt: praktik.jih@gmail.com,
724 792 270
Do zavedené oční ordinace s dobrou pověstí v Kladně
hledám lékaře/ku, jako zástup z důvodu MD. Nabízím částečný pracovní úvazek, flexibilní pracovní dobu, dobré finanční ohodnocení. Vhodné i pro lékařky na MD. Kontakt:
sota@volny.cz, 774 178 059
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, se sídlem Pekařská 53,
656 91 Brno, IČ: 00159816, přijme do pracovního poměru zájemce na pozici: lékař/lékařka Oddělení rodinných a závodních lékařů – všeobecný/á praktický/á lékař/ka. Požadavky: •
VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství • atestace všeobecné
praktické lékařství • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle
zákona č.95/2004 Sb. v platném znění • uživatelská znalost
práce na PC. Nabízíme: zajímavá práce v kolektivu, kurativa
i pracovnělékařská péče, příjemné prostředí, pravidelná pracovní doba. Nástup: dle dohody. Písemné nabídky doložené
profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi,
doklady o dosaženém vzdělání předloží zájemci na sekretariát
ORZL Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ul. Výstavní 17,
Brno, tel. 543 182 148 nebo 543 182 150, e-mail: ivana.bogrova@fnusa.cz
Nestátní zdravotnické zařízení Medicinecare s.r.o. v Brno-Komíně, kožní ambulance MUDr. Lucie Haklové, hledá kožního lékaře na částečný úvazek. Výhodné platové podmínky.
Kontakt: marek.hakl@volny.cz, 604 264 576
Lékaře na chirurgické oddělení a ARO přijme Nemocnice
Hořovice. Nabízíme: •zajímavou práci v moderním pracovním
prostředí; • motivační mzdové ohodnocení; • příspěvek na
penzijní připojištění; • 5 týdnů dovolené; • mateřskou školku
pro vaše děti; • možnost svozu ze směru Praha – Hořovice;
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• podporu v dalším vzdělávání. Kvalifikační předpoklady: •
ukončené vysokoškolské vzdělání • specializace v oboru vítána (není podmínkou). Bližší informace: Andrea Kropáčová,
602 429 227, personalni@nemocnice-horovice.cz
Pro naši kliniku v Bad Liebenwerda (D) hledáme atestovaného
lékaře psychiatra na vedoucí pozici (Oberartz) a lékaře bez
atestace i absolventa (Stationarzt). Napište nám. Komunikujeme v češtině a rádi pomůžeme s vyřízením všech formalit a povolení. Kontakt: Michala.Vyhnalkova@median-kliniken.de
Nabízíme nejlépe plný pracovní úvazek pro dětskou sestru
v ordinaci PLDD v Praze 8. Praxe v oboru s velkou výhodou.
Více informací na detske-chabry@seznam.cz
NZZ v Pardubicích hledá lékaře psychiatra na výpomoc 1–2
dny. Dobré platové podmínky, přenechání SRO po dohodě
možné. V případě zájmu, prosím, volejte: 739 681 648
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK
a VFN v Praze hledá spolupracovníka jak pro klinickou praxi,
tak pro zpracování dat a přípravu publikací v angličtině. Kontakt: eva.kralikova@lf1.cuni.cz
Do ordinace praktického lékaře pro dospělé v Praze 7
hledáme 1–2 lékaře s atestací v oboru, případně s atestací
z interního lékařství. Nabízíme příjemné prostředí a velmi
dobré ohodnocení. Kontakt: 737 370 727, ordinacePL@gmail.
com, dr. Wiererová
Do ordinace všeobecného praktického lékaře v Rajhradě
hledám lékaře na plný úvazek. Kontakt: josef.stork@volny.cz,
721 376 042
Do ordinace VPL cca 50 km od Prahy směrem na sever hledám lékaře/ku. Možné obory ARO, interna, VPL, příp. další.
Odborný dohled zajištěn. Odměna 70 000 Kč čistého/měsíc
(33 ord. hodin), zkrácený úvazek možný. Kontakt: praktik.
sever@gmail.com, 724 792 270
Hledáme právě Vás! Dobrého lékaře, kolegu a odborníka do naší
praxe praktika. Ordinace se nachází 30 min od Prahy po dálnici
D8. Jsme malé sdružení lékařů, uvítáme internistu, neurologa, anesteziologa, lékaře s kmenem i bez. Na pracovišti je zajištěn odborný dozor i dohled, máme k dispozici staršího kolegu,
dvě laskavé a schopné sestry, jsme akreditované pracoviště,
přispíváme na vzdělávání, umožňujeme předatestační přípravu
VPL a hlavně jsme tým mladých lékařů, nikoli manažerů. Baví
nás medicína a chceme vrátit zpátky prestiž oboru praktické lékařství. Známe hodnotu práce lékaře, a tak nabízíme 70 000 Kč
čistého/měsíc při 35 ordinačních hodinách. Možno i na zkrácený úvazek. Neváhejte se ozvat, bude Vám s námi dobře :)
Kontakt: vpluprahy@gmail.com, 778 088 776
Vsetínská nemocnice, a. s., nabízí pracovní příležitost na pozici
lékaře/ky na interní oddělení. Požadavky: specializovaná
způsobilost výhodou, uvítáme však i lékaře ve specializační
přípravě a absolventy, bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
Nabízíme: odpovídající mzdové hodnocení, pracovní poměr na
dobu neurčitou, možnost ubytování, zaměstnanecké výhody,
podporu ve vzdělávání. Kontakt: Ing. Martin Pavlica, náměstek
pro personální řízení, pavlica@nemocnice-vs.cz, 571 818 130
Hledám praktické lékaře, internisty pro práci v ambulantním sektoru v severní části Bavorska v příhraničí k ČR. Kontakt:
ramburo@volny.cz
Hledáme lékaře s atestací VPL pro oblast PLS do ordinace
v Mohelnici, dle domluvy možnost časem i PL pro dospělé
(lukrativní nabídka). Nadstandardní mzdové ohodnocení a benefity. Kontakt: 774 442 612, info@preventado.cz
Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč,
přijme sekundárního lékaře/lékařku pro Novorozenecké oddělení s JIPN. Požadujeme: • odbornou a zdravotní způsobilost
a trestní bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb. • specializovanou způsobilost z dětského lékařství nebo v přípravě na
ni • předpokládáme zájem o intenzivní péči v neonatologii,
specializovaná způsobilost z neonatologie je vítána • nutná
znalost alespoň jednoho světového jazyka a práce s PC. Nabízíme: • práci v moderní porodnici se statutem intermediárního
perinatologického centra a jednotkou intenzivní péče pro novorozence • podmínky odměňování individuální, dle kvalifikace,
zaměstnanecké benefity: • pro mimopražské možnost ubytování • vlastní mateřská škola a jesle • vlastní rekreační zařízení •
příspěvek na závodní stravování v areálu nemocnice • příspěvek
na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění • příspěvky z FKSP (na dětské tábory, rekreaci, kulturní akce, masáže
atd.) • 5 týdnů dovolené + 3 dny dispozičního volna • možnost
využití výhodných tarifů pro mobilní komunikaci • slevy v nemocniční lékárně a zdravotnických potřebách. Nástup dle dohody. Bližší informace podá primář Novorozeneckého oddělení
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D., jan.janota@ftn.cz, 261 083 706,
261 083 621. Žádosti spolu s životopisem zasílejte poštou na
výše uvedenou adresu, nebo na e-mail: jan.janota@ftn.cz
Přijmeme kolegu angiologa nebo internistu se zájmem o angiologii. Práce v zavedené ambulanci v multioborovém soukromém ZZ v Praze. Motivující plat, zaměstnanecké benefity,
přátelský kolektiv. Kontakt: nefro@volny.cz, 604 898 043
Přijmu praktického lékaře do soukromé zavedené ordinace
na Hlučínsku. Plný pracovní úvazek, nadstandardní platové
podmínky. Telefon. Možno řešit služební vůz. Náborový příspěvek. Vhodné i pro lékaře v předatestační přípravě. Kontakt:
jesmedical@gmail.com
Přijmu lékaře do zavedené kožní ambulance v Klatovech.
Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů vč. estetiky.
Přátelské a flexibilní prostředí, výborné fin. ohodnocení. Ubytování zajistím. Ordinace akreditována. Možno i před atestací.
Kontakt: 737 441 365
Do ordinace praktického lékaře ve Dvoře Králové nad Labem,
akreditované pro celý vzdělávací program, přijmeme lékaře
v přípravě k atestaci. Nástup možný kdykoliv. Více informací
na tel. 773 173 021 nebo e-mailu ordinacedvur@seznam.cz
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského hledá
lékaře na rehabilitační oddělení. Požadujeme atestaci v oboru nebo absolvování základního kmene. Nabízíme: výhodné
mzdové podmínky, zajímavou práci ve zkušeném týmu, stabilní
práci na plný úvazek, podporu v odborném růstu a dalším
vzdělávání, moderní pracovní prostředí, dobrou dopravní
dostupnost MHD, ubytování pro mimopražské, možnost pra-
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covat v jediné církevní nemocnici s akutní péčí v ČR, atraktivní
lokalitu v historickém centru Prahy, balíček zaměstnaneckých
benefitů. V případě Vašeho zájmu kontaktujte primáře rehabilitačního oddělení MUDr. Jiřího Papouška: papousek@
nmskb.cz, 257 197 331, 605 292 939
Přijmu diabetologa na částečný (dopoledne nebo odpoledne) nebo plný úvazek do nově otevřené ambulance v Praze 9.
Kontakt: 602 237 650
Hledám na HPP PL pro dospělé do ambulance v Praze 9-Vysočany. Nástup ihned. Výborné pracovní podmínky vč. platových.
Kontakt: 776 875 513
Přijmeme lékaře pro centrum Pardubice a Hradec Králové.
Platové podmínky: 80–130 000 Kč/měsíc. Náplň práce: lékařský dohled nad mladým, moderním týmem plazma centra.
Kontakt: 739 387 713, pavlina.sediva@sanaplasma.com
Pro Polikliniku Agel Nymburk přijmeme všeobecného praktického lékaře, internistu, neurologa a alergologa. Možné
i na zkrácený úvazek. Nabízíme motivující finanční hodnocení,
týdenní fond pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů
dovolené, stravenky, příspěvek na vzdělávání, odměny a další
benefity. Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na
e-mail: lucie.cosova@pol.agel.cz. Pro více informací volejte:
702 153 472
Pro Polikliniku Agel Praha přijmeme na plný úvazek všeobecného praktického lékaře a na částečný úvazek chirurga
(0,4), klinického psychologa (0,4) a angiologa (0,2). Nabízíme
motivující finanční hodnocení, týdenní fond pracovní doby 35
hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené, stravenky, příspěvek
na vzdělávání, odměny a další benefity. Nástup možný dle
domluvy. Životopisy zasílejte na e-mail: lucie.cosova@pol.
agel.cz. Pro více informací volejte: 702 153 472
Pro Polikliniku Agel Olomouc – detašované pracoviště Přerov
– přijmeme všeobecného praktické lékaře na plný úvazek. Nabízíme motivující finanční hodnocení, týdenní fond
pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené,
stravenky, příspěvek na vzdělávání, odměny a další benefity.
Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na e-mail:
jarmila.raidova@pol.agel.cz. Pro více informací volejte na
mobil: 725 873 766
Přijmu lékaře s atestací VPL i na částečný úvazek pro ordinace
v Brně a okolí. Nadstandardní ohodnocení, nástup dle dohody.
Kontakt: 731 483 398
Přijmu praktického lékaře v úvazku 0,5–1,0 v zavedené
soukromé ordinaci v Praze. Pozdější převzetí praxe možné.
Kontakt: 731 832 751
Hledám pro zavedenou ordinaci PL pro dospělé na poliklinice
v Praze 4 kolegu/kolegyni na pravidelný zástup 1–2 dny v týdnu
s převzetím praxe do dvou let. Kontakt: 737 411 678
Hledám PL do druhé ordinace v centru Trutnova na rok
2018, event. i déle, za výhodných finančních podmínek.
Převážně závodní problematika, bez služeb. Kontakt:
603 479 914
Hledám lékaře/ku do zavedené ORL ambulance v Praze 4 na
prac. úvazek 1 den v týdnu (6–8 hodin). Kontakt: 604 485 899
Sháním kolegu/kolegyni na zástup do ordinace PL pro dospělé
po dobu MD (6–9 měsíců), od 01/2018, na 1–2 dny v týdnu,
odměna 480 Kč/hodina. Ordinace v Praze 5, zkušená sestra,
moderní vybavení. Kontakt: 732 619 098, zastuppraha5@
email.cz
Zaměstnám lékaře v soukromé gynekologicko-porodnické
ambulanci v Českých Budějovicích. Zatím na částečný úvazek.
Kontakt: gynordinace@centrum.cz
Přijmu lékaře/ku interna/diabetologie do soukromé interní
a diabetologické ordinace v Plzni a blízkém okolí (dle domluvy).
Lze na plný i částečný úvazek. Podmínkou je specializovaná
způsobilost v alespoň jedné z odborností. Nabízím samostatnou práci v ambulanci. V případě zájmu možné převzetí ordinace. Kontakt: internadiabetologie@seznam.cz
Hledám PL či internistu pro zástup, popř. pracovní úvazek
v soukromé ordinaci pracovnělékařských služeb Bor u Tachova (15 000 zaměstnanců v databázi). Výhledově možné
odkoupení této praxe. Kontakt: 603 228 771
Psychiatrické NZZ v Jihlavě přijme atestovaného kolegu/kolegyni psychiatra od ledna 2018. Výše úvazku dle vzájemné
domluvy. Upřímné jednání, dlouhodobá perspektiva a solidní
mzdové podmínky zaručeny. Více na psychiatrie.jihlava@
seznam.cz a 773 647 822
Přijmeme praktického lékaře do zavedené ambulance
v Kladně na plný i částečný úvazek. Dokončená atestace není
podmínkou. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení. Kontakt:
Matějčková, 736 623 797, matejckova@poliklinikapraha.cz
NZZ v centru Prahy zaměstná za výrazně nadstandardních
platových podmínek lékaře/lékařku sexuologie, psychiatrie
a klinického psychologa. Atestace výhodou, ale není nezbytnou podmínkou. Úvazek min. 0,4. Benefity samozřejmostí.
Nabídky se stručným profesním CV zasílejte laskavě e-mailem
na adresu: info@thklinika.cz
Do psychiatrické ambulance v Hostivici hledám zdravotní
sestru pro práci v ambulanci i na klinických studiích, angličtina
výhodou, částečný úvazek možný. Výhodné podmínky. Kontakt:
737 151 062, clinline@clinline.cz
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hledáme
kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spektrum výkonů
oboru včetně estetické a korektivní dermatologie. Smlouvy
s pojišťovnami máme zajištěny. Dobré finanční ohodnocení/
podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615, synovcova@ambicare.eu
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestovaného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový
přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolposkopie). Dobré platové ohodnocení (500 Kč/hod.), možný
podíl na zisku. Požadujeme profesionální přístup. Kontakt:
601 360 615, gyn.ordinace@email.cz
Malé NZZ v Praze 5 přijme ortopeda a internistu na plný či
částečný úvazek, pracovní dobu po dohodě přizpůsobíme, příjemný kolektiv, platové ohodnocení od 500 Kč/hod., odměny,
benefity. Kontakt: 777 247 336, rhbbarrandov@centrum.cz

OLYMP CS MV přijme pro své odd. zdravotnického zabezpečení lékaře s atestací vnitřní lékařství a praxí pro funkci
samostatného lékaře. Vítáme zkušenosti s UZ vyšetřením.
Kontakt: milos.matous@csmv.cz, 608 984 021
OLYMP CS MV přijme pro své odd. zdravotnického zabezpečení praktického lékaře – poskytovatele pracovnělékařských
služeb s praxí pro funkci samostatného lékaře. Kontakt: milos.
matous@csmv.cz, 608 984 021
Pro Polikliniku Agel Praha přijmeme všeobecného praktické
lékaře na plný úvazek. Nabízíme motivující finanční hodnocení, týdenní fond pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů
dovolené, stravenky, příspěvek na vzdělávání, odměny a další
benefity. Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na
e-mail: lucie.cosova@pol.agel.cz. Pro více informací volejte
na personální oddělení 702 153 472
Hledáme lékaře do ordinace praktického lékaře v Praze 10,
možnost celého i částečného úvazku. Kontakt: 602 716 440
Lékař přijme alergologa-klinického imunologa do ambulantní praxe v Praze 6 na plný na částečný úvazek. Nástup dle
dohody. Kontakt: 602 275 113
Lékař přijme internistu s licencí do ambulantní praxe v Praze 6
na částečný úvazek. Nástup dle dohody. Kontakt: 602 275 113
Přijmu kolegy psychiatry (i v přípravě) do psychiatrické ordinace v Praze 8 a 9. Libovolný rozsah spolupráce. Kontakt:
hr.psychiatrie@seznam.cz
Prodám zaběhnutou praxi PL, 1700 pacientů, Karviná. Kontakt: 596 311 431, 603 872 071
Do ordinace praktického lékaře pro dospělé (s. r. o.) přijmeme lékaře. Náchod. Plný úvazek. Vynikající zdravotní sestra,
moderní vybavení ordinace, možnost bydlení v 3+1, zajímavé
platové podmínky. Kontakt: 604 260 953
Do renomované gynekologicko-porodnické ordinace v Praze 4
přijmeme na jakýkoliv úvazek lékaře nebo lékařku. Nabízíme
příjemné prostředí, skvělý kolektiv, nadstandardní platové
podmínky, vč. benefitů. Volejte na tel. 733 325 032
Do moderní a dobře zavedené ordinace VPL hledáme lékaře
na částečný úvazek. Ordinace se nachází na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje. Dobrá dostupnost autem i vlakem
(Praha 50 min, Ústí 40 min, Litoměřice 30 min, Mělník 25
min). V ordinaci máme CRP, EKG, INR a TK holter. Zkušená
a laskavá sestra. Možno i pro internisty a lékaře i jiných oborů
než VPL. Flexibilní pracovní doba. Zázemí malé rodinné ordinace, placené vzdělávací kurzy, 5 týdnů dovolené, možnost
školitele k přípravě k atestaci VPL. Výše úvazku je na Vás!
Nadprůměrná odměna 650 Kč/hod. čistého. Těšíme se na
Vás a uděláme vše pro to, abyste se v naší ordinaci cítili dobře.
Kontakt: o.janovska@gmail.com, 778 088 776
Esmedicum, s. r. o., hledá ke spolupráci psychiatra, ev. před
atestací z psychiatrie. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, rozsah spolupráce dle Vašich možností a nejlepší mzdové
ohodnocení. Kontakt: 728 117 289, marketa.skacelova@
centrum.cz
Hledáme do zavedené ordinace PL a kardiologie v centru Brna
praktického lékaře a zdravotní sestřičku na poloviční
úvazek, rehabilitační sestřičku na malý úvazek. Kontakt:
603 806 073
Do zavedené ortopedické ordinace v Praze 9 sháním lékaře
ortopeda na plný či zkrácený úvazek. Kontakt: 604 976 701
Do gynekologické ambulance v Praze 8 přijmu kolegyni na
jakýkoli úvazek, nabízím příjemné pracovní prostředí, výborné platové podmínky, flexibilní pracovní dobu, benefity
(stravenky, důch. připojištění, školení). Kontakt: 602 208 210
Malé rodinné NZZ hledá lékaře/ku do ordinace VPL v Příbrami, možno před atestací. Odměna při plném úvazku
30 ord. hodin 50 000 Kč čistého/měsíc, zkrácený úvazek možný. Minimální administrativa. Kontakt: 724 792 270, eliska.
hajkova@vseobecnylekar.cz
Přijmu zdravotní sestru na částečný úvazek do kardiologické ambulance v Praze 12. Kontakt: 607 729 207 (napište
SMS, ozvu se)
Přijmeme praktického lékaře do zavedené ambulance
v Praze 8 na plný i částečný úvazek. Dokončená atestace
není podmínkou. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení.
Kontakt: Matějčková, 736 623 797, matejckova@poliklinikapraha.cz
Nabízíme částečný pracovní úvazek (i několik hodin v týdnu či měsíci) v oborech interna, neurologie, fyzioterapie ve zdravotnickém zařízení v Praze 5-Radotín. Vítáni/y
lékaři/ky a fyzioterapeuti/ky na RD či ve SD :-). Volejte
606 905 160, těšíme se!
Do Institutu neuropsychiatrické péče (INEP) v Praze hledáme
dětského neurologa na částečný (DPP, DPČ) i HPP. Nabízíme
velmi zajímavé finanční ohodnocení a flexibilní pracovní dobu.
Kontakt: 605 809 745, inep.medical@gmail.com
Nabízím spolupráci v rámci ordinace PL v centru Prahy. Vše
záleží na domluvě – HPP, ale i vlastnický podíl v ordinaci. Děkuji. Kontakt: praktik@post.cz
Hledáme lékaře s atestací všeobecné praktické lékařství (popř.
pracovní lékařství) pro oblast PLS do ordinace v Mohelnici, dle
domluvy možnost i PL pro dospělé. Nadstandardní finanční
ohodnocení... více na: www.preventado.cz
Hledáme gynekologa s atestací do ordinace Gynem v Praze 8
v ulici Pod Náměstím 1. Možnost částečného či plného úvazku.
Nabízíme moderně vybavenou ordinaci, příjemné prostředí
a velmi přátelský tým. Kontakt: 608 147 701, info@gynem.cz
Lázně Hotel Vráž, s. r. o., přijmou pro provozovnu ve Vráži
u Písku lékaře/ku se základním kmenem na plný, ev. částečný úvazek. Kontakt: Jiří Landa, 602 292 702, laznehotelvraz@seznam.cz
Zavedená privátní urologická ambulance v Ostravě přijme
na částečný úvazek lékaře. Zajímavé platové podmínky. Podíl
ze zisku + další výhody. Seriózní jednání. Kontakt: urologie.
sro@seznam.cz
Do psychiatrické ambulance v Praze 6-Břevnově přijmu psychiatra na 1 den v týdnu, ev. půlden. Kontakt:
605 841 027, praha@psychiatrie-rousalova.cz
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Do zavedené ordinace VPL na Českokrumlovsku přijmu lékaře
(i bez atestace, stačí int. kmen, případně absolvent), s možností
převzetí ordinace dle dohody. Výborné mzdové ohodnocení,
služební byt, příspěvek na stravování a dopravu, krásné prostředí. Kontakt: 604 114 412
Hledáme zkušeného psychiatra na 0,2 úv. Praha 9-Horní
Počernice. Moderní příjemné prostředí, přátelská atmosféra
v týmu psychiatricko-psychologickém. Dlouhodobá spolupráce. Kontakt: 737 770 363
Do alergologické ambulance v Praze přijmeme lékaře/ku na
plný nebo částečný úvazek, atestace z alergologie a klinické
imunologie výhodou. Nástup dle dohody. V případě zájmu
zasílejte své životopisy na info@immunia.org
NZZ v centru Prahy zaměstná za výrazně nadstandardních
platových podmínek lékaře/lékařku sexuologie. Atestace
výhodou, ale není nezbytnou podmínkou. Úvazek min. 0,4.
Benefity samozřejmostí. Nabídky se stručným profesním CV
zasílejte laskavě e-mailem na adresu: info@thklinika.cz

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA

Lékař s rtg atestací, licencí k výkonu praxe a spec. způsobilostí,
hledá zaměstnání v Praze. Praxe: 12 let na rtg odd. a 13 let
specializace v mammární diagnostice + sonografii. Kontakt:
rtgprace@seznam.cz
Atestovaná ORL lékařka hledá práci na částečný úvazek
v soukromé ambulanci, Praha (ev. Středočeský kraj). Kontakt:
ordin.orl@seznam.cz
Praktická lékařka hledá zaměstnání – Českobudějovicko,
Táborsko. Kontakt: prakticky.lekar@volny.cz
Mám 2 atestace z interny a kardiologie, hledám uplatnění
jako ambulantní specialista v dosahu MHD Praha. Kontakt:
777 869 970
Praktická lékařka s atestací hledá místo pouze v Praze. Kontakt: praktickalekarka4@seznam.cz
Pneumoložka hledá zaměstnání, 20 let praxe na klinice i v ambulantní praxi. Kontakt: 21novakp1@seznam.cz
Nabízím pravidelný zástup, ev. převzetí praxe ordinace praktického lékaře v Hradci Králové. Atestovat z VPL budu v listopadu 2017 a mám 8 let praxe na interním oddělení. Kontakt:
776 156 043, cejnar.z@seznam.cz
Mám 2 atestace z interny + kardiologie, hledám zaměstnání
– jen Praha v dosahu MHD, pozice ambulantního specialisty.
Kontakt: komarekjan@seznam.cz
Lékařka (OZP) s atestací I. stupně z vnitřního lékařství,
SZ v oboru geriatrie a s 21 lety klinické praxe na interním
a psychiatrickém oddělení a LDN hledá zaměstnání na částečný úvazek (podmínkou) max. 0,5 s místem výkonu v Praze (případně v Táboře). Možno i ZZS či LSPP. Ambulantní
sféra vítána. Případné nabídky, prosím, zasílejte na e-mail:
miroslava.buric7@gmail.com

ORDINACE, PRAXE

Prodáme vybavenou ordinaci gastroenterologie v Sokolově
za příznivou cenu. Případně zaměstnáme lékaře se specializací
s perspektivou pozdějšího převzetí praxe. Kontakt: 775 558 175
Prodám zavedenou praxi PLDD na Třinecku. Kontakt:
775 679 982
Zajišťujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně úplného
servisu, férové smlouvy bez exkluzivity. Oceňování, poradenství
odborné, účetní, daňové. Celá ČR. Kontakt: AD MEDICA,
602 728 801, 775 679 982
Psychiatrickou praxi v Praze či Středočeském kraji koupí
II. atest. psychiatr, 26 let v oboru. Možná spolupráce se starším kolegou/yní, popř. i do multidiscipl. týmu (ev. jako odbor.
zástupce, školitel). Kontakt: 737 574 417
Prodám dobře a dlouhodobě zavedenou psychiatrickou praxi pro dospělé v centru Prahy s. r. o. (případně zaměstnám
atestovaného psychiatra s perspektivou převzetí). Kontakt:
prahapsych@seznam.cz
Koupím ordinaci VPL v Praze či na Praze-západ (od fyzické
osoby či s. r. o.), další spolupráce s lékařem vítána. Korektní jednání, jsem přímý zájemce lékař, ne řetězec. Kontakt:
gho.ambulance@gmail.com
Prodám ambulanci všeobecné a plastické chirurgie v Třeboni. Kontakt: 606 416 721, miloslavvotruba@gmail.com
Koupím kardiologickou praxi (celou nebo jen podíl) v Praze
a okolí. Kontakt: 775 594 300. Odměna 100 000 Kč za informaci,
která povede k uzavření kupní smlouvy
Přenechám ordinaci VPL v okr. Mělník, 1850 reg. pacientů
(+400 za poslední 3 roky). Moderní praxe v rozrůstající se střed.
obci, 25 km od Prahy. Výborné podmínky, nové středisko, nízké
náklady, zkušená sestra. Kontakt: 774 286 892
Jste praktický lékař? Uvažujete o vlastní praxi? Nabízím
hlavní pracovní poměr atestovanému praktickému lékaři,
který si postupně převezme obchodní podíl ve firmě, která
provozuje ordinaci praktického lékaře. Kontaktní údaje:
kolacek@arlego.cz
Hledám lékaře a sestru do ordinace praktického lékaře s. r. o.,
s plánem odprodeje praxe 11/2019. Adresa ordinace: K Letišti
544, Praha 6. Kontakt: 777 252 557
Prodám zavedenou ordinaci PL do 20 km od Prahy. Kontakt:
jasyro@seznam.cz
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. K dispozici
jsou prostory nezařízené (na dlouhodobý pronájem) i prostory
kompletně zařízené, včetně počítačů s programem PC Doktor
(vhodné pro lékaře různých oborů na částečné využití). Kontakt: info@medling.cz
Obec Píšť nabízí prostory k pronájmu pro ordinaci PL pro
dospělé. Současná PL MUDr. Kubinová odchází do důchodu
dne 31.12.2017. Nízký nájem, zavedená ordinace, 1600 karet,
zkušená zdravotní sestra, parkoviště, zastávka autobusu, lékárna. Pro více info: 603 141 298, zastupce@pist.cz
Prodáme velmi dobře zavedenou psychiatrickou praxi
s. r. o v Jihočeském kraji, za příznivou cenu. Případně zaměst-
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náme lékaře se specializací s perspektivou pozdějšího převzetí
praxe. Kontakt: 603 898 410, 731 521 489
Ráda odkoupím ordinaci VPL v Olomouci, Přerově. Jsem
lékařka v přípravě k atestaci VPL. Uvítám souběh a možnost
zastoupení. Kontakt: 725 747 547
Neurolog se dvěma atestacemi, foEEG, kurzy EMG, extrai transkraniální sonografie hledá zaměstnání nebo převzetí
praxe nejlépe na Vysočině či jižní Moravě. Kolegiální jednání
a slušnost k pacientům je základem. Kontakt: neurologie.
ambulance@gmail.com
Prodám zavedenou praxi ordinace PL pro dospělé v Praze 9.
Převod možný ihned. Kontakt: 606 528 358
Prodám zavedenou ordinaci dětské neurologie v Roudnici nad
Labem od 1.1.2018. Kontakt: pachir@seznam.cz, 603 581 865
Nabízím k prodeji dětskou ambulanci (s. r. o.) v Javorníku na
Moravě, 15 km od města Jeseník. Cca 1000 pojištěnců, smlouva se všemi pojišťovnami, spolehlivá zdravotní sestra bydlící
v místě ordinace. Kontakt: MUDr. Yiannakis Lefas, 777 626 942
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře ve Dvoře Králové nad Labem, právní forma s. r. o., 970 registrovaných pacientů,
smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven, nadstandardní
rozsah služeb včetně závodní preventivní péče. Více informací
na praxe-dvur@yahoo.com
Převezmu/odkoupím ortopedickou ambulanci (i postupné
převzetí v budoucnu), Liberecký, Ústecký, Královéhradecký, ev. Pardubický kraj. Kontakt: 603 894 063 (po 17. hod.),
ortopedie@atlas.cz
Převezmu/odkoupím zavedenou ORL ambulanci, Praha, Středočeský kraj. Kontakt: ordin.orl@seznam.cz
Nabízím k prodeji praxi kožního lékaře v Ostravě. Kontakt:
596 715 158 nebo 605 564 807
VPL pro dospělé prodá, NZZ s. r. o., Východočeský kraj, 1500
registrovaných pojištěnců, závodní prev. péče, stand. věcné
vybavení (EKG, INR atd.), elektronicky vedená dokumentace
a komunikace se všemi ZP. Kontakt: foen@post.cz
Přenechám zavedenou ordinaci PL pro dospělé ve Zruči nad
Sázavou. Možno ihned. Kontakt: 603 972 747
Prodám funkční ordinaci dospělé psychiatrie s 30letou tradicí v lázních Teplice dle domluvy. Kontakty: ivo.kudrnac@
volny.cz, 721 844 289
Koupím gynekologickou ambulanci v Praze. Mám eventuálně zájem i o prodej v budoucnosti. Případná spolupráce
s prodávajícím možná. Kontakt: gynekologie@hotmail.
com, 608 084 478
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé v obci blízko Olomouce, 500 pacientů. Cena dohodou. Kontakt: mudrjitkabartosova@seznam.cz
Přenechám zavedenou ordinaci PLDD v Chomutově. Byt k dispozici. Kontakt: 603 173 534, hakova@email.cz
Prodám ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Praze 3.
Termín: 1. čtvrtletí roku 2018. Kontakt: 737 858 646
Koupím zavedenou RDG praxi s UZ v Praze a okolí. Kontakt:
uzpraxe@seznam.cz
Hledám schopného a perspektivního praktického dětského
lékaře do své ambulance. Zpočátku na částečný zástup, po
vzájemném poznání – možný převod praxe (možno i mateřská dovolená). Nejsem řetězec, ale je nás více praxí. Řevnice.
Kontakt: 603 233 873
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé v Pardubicích-Rybitví. Kontakt: jotv@seznam.cz
Ráda bych koupila ordinaci VPL v Českých Budějovicích.
Možno s. r. o. i koupě od fyzické osoby. Další spolupráce s prodávajícím lékařem vítána. Korektní jednání a prodej v přátelské
atmosféře. Kontakt: 734 494 896
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé
v Novém Městě n. Metují Kontakt: 603 465 423
Zdarma přenechám dobře zavedenou ordinaci dermatovenerologie v Chebu. 1. poschodí s výtahem, možnost ubytování.
Kontakt: 777 116 272, Mskabova@seznam.cz
Nabízím k okamžitému prodeji ambulanci VPL v Lednici na
Mor., ordinace je v nájmu v objektu zdravotního střediska, po
celkové rekonstrukci včetně nového nábytku, internet + WiFi
do 50 MB, SW: PC Doktor, smlouvy s 111, 205 a 211 na max.
výši KKVP, cena dle nejvyšší nabídky, event. dle dohody. Bližší
informace na: 728 686 027, rat.kopec@gmail.com
Koupím zavedenou oční ambulanci v Praze nebo Středočeském kraji. Kontakt: ambulanceocni@gmail.com
Nabízím práci v ordinaci PLDD v Kladně na 1–2 dny v týdnu,
flexibilní domluva. Kontakt: 721 136 398, mothejlova-ordinace@seznam.cz
Prodám zavedenou ordinaci dětského lékařství v Přerově.
Kontakt: 608 460 760
Odkoupím ordinaci všeobecného lékařství v Olomouci,
Přerově. Kontakt: 608 460 760
Mám zájem o koupi praxe VPL v Luhačovicích, Zlíně či blízkém
okolí. Převzetí během 2018–2019. Jsem atestovaný PL s praxí
v oboru 8 let. Možná spolupráce s prodávajícím lékařem (zástupy nebo 1–2denní úvazek). Kontakt: koupimordinacipl@
gmail.com
Prodám zavedenou a dobře situovanou ortopedickou ordinaci
v Praze 8. Právní forma s. r. o. Smlouvy se ZP: 111, 201, 207,
211. Prodej do konce roku 2017. Nabídky na tel. 604 447 381
Zavedenou psychiatrickou praxi v Praze či Praze východ
(lze i s AT) – nabízím spolupráci, koupím (s. r. o.), popř. přijmu zajímavé místo v multidisciplin. společnosti (mohu jako
odborný garant, školitel). II. atest. psychiatr, 26 let v oboru.
Kontakt: 737 574 417
Nabízím k převzetí zavedenou praxi praktického lékaře
pro děti a dorost v Ostravě-Zábřehu. Kontakt: 736 250 560
Nabízím prosperující revmatologickou ambulanci se zavedenou klientelou na poliklinice v Teplicích od 1.1.2018 z důvodu
odchodu do důchodu. Kontakt: 602 121 385
Nabízím prosperující ambulanci VPL v Bílině u Teplic od
1.1.2018 z důvodu odchodu do důchodu. Zavedená kliente-

la, včetně závodní péče, celkem cca 2 tis. pacientů. Kontakt:
602 452 015
Prodám zavedenou praxi VPL v Praze 6-Dejvice. Konec roku
2017. Kontakt: cizekj@volny.cz nebo 604 686 273
Hledáme kolegyni či kolegu ke spolupráci v zavedené gynekologické ambulanci v Ostravě. Atestace podmínkou. Rozsah
a nástup dle dohody. Kontakt: gynekologieostrava@email.cz
Nestátní zdravotnické zařízení hledá lékaře na 1–2 dny pro
psychiatrickou ambulanci v Pardubicích. Dobré pracovní
podmínky. Pozdější přenechání praxe ev. možné. Možnost
ubytování. Bližší informace na telefonu 739 681 648

ZÁSTUP

Hledám zástup do ordinace praktického lékaře pro dospělé do 31.12.2017. Kontakt: 318 625 652, 602 145 564,
hpele@volny.cz
Přijmu praktického lékaře na částečný úvazek do ordinace
v Praze. Kontakt: 722 292 004
Do ordinace VPL na Mělnicku, 25 km od Prahy, hledám
lékaře na pravid. zástupy, 1–2 dny v týdnu, ev. i nepravidelně cca 4–6 dní v měsíci. Šikovná, milá sestra, moderní
praxe, EKG, TK holter, INR, CRP. Kontakt: 774 286 892,
jitka.klemanova@seznam.cz
Do ordinace v centru Prahy sháním praktického lékaře pro
dospělé na zástup 1–2 dny v týdnu (5 hod./den), výhledově celý
úvazek (zástup za MD) s možností dlouhodobé spolupráce. Platové podmínky dle dohody. Kontakt: pl.zastup@gmail.com
Hledám zástup v ordinaci PLDD v Třinci na jeden až dva
dny v týdnu, výhledově s možností odkoupení. Kontakt:
605 568 366
Nabízím zástup 1× za týden nebo za 14 dní dle domluvy. PLDD.
Velmi dobré pracovní podmínky. Praha 6. Kontakt: 604 988 174
Hledám pediatra do soukromé ordinace v Mělníce od ledna
2018 na 6–12 měsíců na plný nebo částečný úvazek, nadstandardní ohodnocení, výhodná pracovní doba. Kontakt: dagmar.
karbanova@centrum.cz, 731 234 535
Hledám zástup do ordinace internisty v Plzni či trvalý úvazek
na 1–2 dny týdně. Vhodné i pro důchodce nebo lékařky na MD.
Kontakt: 602 937 429
Do moderní ordinace VPL pro dospělé v Praze 4 hledám
na 1–2 dny v týdnu lékaře s atestací z PL nebo ukončeným
kmenem. Program PC Doktor + EKG, CRP, FOB, INR, ABI, TK
holter. Přátelská atmosféra, lidský přístup, výborná sestřička.
Vhodné pro maminky na MD, možnost další spolupráce do
budoucna. Nabídky prosím s krátkým CV na e-mail vrjone@
seznam.cz
Přijmu zastupujícího lékaře na 1 den v týdnu v ordinaci praktického lékaře pro dospělé na adrese Praha 2, Italská 7-Vinohrady. Kontakt: 306 456 299
Dermatologie. Hledám zástup do ordinace dermatologa na
1 den v týdnu v Praze 10. Kontakt: 602 316 872
Hledám pediatra (možno i po kmeni) pro občasné zástupy,
1–2× týdně, 3 hod. denně. Vhodné lékařka na MD, důchodce.
Vysočina. Kontakt: 603 243 779
Hledám zástup na jeden až dva dny v týdnu v chirurgické
ambulanci na Poliklinice Zelený Pruh v Praze 4. Vhodné i pro
důchodce. Kontakt: chirmedis@volny.cz, 776 018 960
Hledám zástup na 1–2 dny v týdnu do psychiatrické ambulance v blízkosti Brna. Kontakt: 604 528 548

PRODEJ A KOUPĚ

Prodám ordinaci PL na poliklinice v Jaroměři. Kontakt
728 890 349 nebo ordinace@mudrhamakova.cz
Odkoupím kardiologickou ordinaci, popř. úvazek i částečný
v kardiologické ordinaci v Praze. Kontakt: 722 292 004
Koupím ORL ordinaci v Praze a okolí za velmi příznivých
finančních podmínek. Mobil: 603 914 618
Prodám ultrazvuk MEDISON s vaginální a abdominální sondou. Cena dohodou. Kontakt: 731 601 113, bittva@email.cz
Prodám plně funkční elektrokauter SMT 75 Mono. Kontakt:
603 247 875, kos.vladimir@volny.cz
Hledám ordinaci PL nebo internisty na Táborsku od ledna
2018. Kontakt: vranovsky.dvur@seznam.cz, 604 781 484
Dermatovenerolog přenechá zdarma vážnému zájemci
dobře zavedenou a finančně zajímavou praxi v Chebu. Ordinace je umístěna v I. NP polikliniky, přístup výtahem zajištěn.
Možnost ubytování v zařízené garsoniéře. Informace na tel.
777 116 272
Dětská lékařka přenechá zdarma soukromou, dobře zavedenou a finančně velmi zajímavou praxi v Aši. Ordinace je
umístěna v přízemí budovy dětské polikliniky, ubytování lékaře
je možné. Informace na tel. 777 116 272
Praktický lékař s atestací koupí ordinaci PL pro dospělé
v Praze 3 či v jejím blízkém okolí. Kontakt: 721 219 833. Pouze
seriózní nabídky, prosím.
Nabízím ZEISS OCT Stratus Model 3000, cena 50 000 Kč
včetně DPH, vlastní odvoz. Kontakt: 602 202 435
Prodám levně přenosný UZ přístroj BTL-8150. Vhodný do
gyn. ambul. Konvexní a vaginální sonda. Tiskárna. Kontakt:
603 758 483
Prodám mikroskopická sklíčka podložní 76 × 26, 32 krabiček
á 50 ks, dále mikroskop. sklíčka s matným okrajem 31 krabiček,
dále krycí sklíčka 18 × 18 mm, 80 krabiček á 100 ks a 22 × 22 mm,
17 krabiček á 100 ks a 18 × 24 mm, 50 krabiček. Cena dohodou.
Kontakt: 777 554 537
Prodám plně funkční biologický mikroskop biolar Warszava,
objektiv 10x, 20x, 40x, ol. imerse, revolver. Louny. Cena dohodou. Kontakt: 777 554 537
Koupím oční ambulanci v Praze nebo Středočeském kraji.
Kontakt: 735 136 616
Prodám praxi PL pro dospělé v Čeladné. 1459 pojištěnců,
přepočtených 2217. Cena dohodou, prodej k 1.1.2018. Kontakt:
mudr.petr.pachman@gmail.com, 558 684 044

Prodám zavedenou ordinaci PL ve St. Městě u Uh. Hradiště. Nově zrekonstruované prostory, cca 1700 registrovaných pojištěnců, smlouvy se všemi poj., kompletní elektronická evidence. Termín převzetí: začátkem 2018. Kontakt:
info@mwmed.cz, 731 605 843
Prodám videosystém Pentax – věž, procesor, 2 koloskopy, 1
gastroskop, pálicí jednotka Martin, obrazovka Sony, odsávačka,
mechanická myčka a instrumentárium, sono přístroj firmy
Aloka s možností barevného dopplera. Nabídky na info@
euresis.cz nebo 734 429 021
Prodám zavedenou ordinaci dermatovenerologa v Praze
3, Poliklinika Vinohrady. Kontakt: 732 528 967, jaroslav.
krauskopf@gmail.com
Prodám repasovaný perimetr AP 340 KOWA, rok výroby 2008,
cena dohodou. Kontakt: 608 807 320
Prodám praxi, ordinace praktického lékaře pro dospělé,
v Příbrami. Ordinace je s dlouholetou tradicí a velkým počtem
registrací. Kontakt: 318 625 652, 602 145 564, hpele@volny.cz
Prodám OCT Optovue model RT 100, se stolkem, PC, čočky pro
pachymetrii. Kontakt: 721 306 906
Prodám vybavení gynekologické ordinace, křeslo Golem, CTG,
UZ Nemio, lehátka... Praha. Kontakt: pavla.cme@email.cz
Koupím ordinaci pro PLDD v Praze. Kontakt: 776 661 091
Poliklinika ve Frýdku-Místku nabízí k odkupu dobře zavedenou urologickou ambulanci s vybavením a onkologickou
ambulanci s denním stacionářem pro aplikaci chemoterapie,
současný provozovatel nabízí zaměstnanecký poměr, není
podmínkou. Kontakt: PhDr. Kateřina Valentová, 603 254 322,
katarinavalentova@seznam.cz
Pro odchod do důchodu prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé, s. r. o., v centru Příbrami, asi
5 minut chůze od nemocnice, cca 1400 registrovaných pacientů, zkušená sestra. Nástup dohodou. Kontakt: 736 268 498

PRONÁJEM

Nabízím pronájem prostor pro ordinaci, poradnu či jiné služby
v novostavbě Centra Blatov, Praha 9-Újezd nad Lesy. V budově lékárna, další ordinace atd. Kontakt: 603 247 875, kos.
vladimir@volny.cz
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kompletně zařízené. Možnost částečného využití a spolupráce naší
zdravotní sestry. Pomůžeme s registrací na krajský úřad i se
smlouvami s ZP. Kontakt info@medling.cz
Nabízíme k pronájmu 2 oddělené, sousedící ordinace s možností vzájemného propojení. Ordinace o ploše 14,12 m2 a 15,65 m2
mohou využívat společnou čekárnu o ploše 16,06 m2. Ordinace
15,65 m2 je k dispozici od 1.10.2017. Ordinace 14,12 m2 bude
k dispozici od 1.1.2018. Ordinace jsou ve 4. patře nuselské polikliniky, Táborská 321/59, Praha 4. Prostory k nahlédnutí po
domluvě na tel. 234 091 140, pilsova@medistylpharma.cz
(Lenka Pilsová – správce budovy)
Nabízíme k pronájmu prostory pro ambulance ve ZS Mediland
v Ostravě-Bělském Lese. Příjemné a klidné prostředí, bezbariérový přístup, parkování u budovy, možnost rozvoje. Vždy vlastní
čekárna, sociální zařízení, šatna. 1. 70 m2; 2. 60 m2; 3. 77 m2; 4.
69 m2. Kontakt: 602 527 536, www.mediland-stredisko.cz

RŮZNÉ

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP
a FBMI ČVUT v Praze pořádají kurz Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku určený především pro
ambulantní lékaře všech specializací. Termín: 24. listopadu
2017 od 9 do 16 hodin na Fakultě biomedicínského inženýrství
ČVUT, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno. Bližší informace a přihlášky: http://kbi.fbmi.cvut.cz/kurz. Akce je garantována
Českou lékařskou komorou a ohodnocena 6 kredity. Další akce
Společnosti na www.crbs.cz
Praktická lékařka s licencí nabízí garanci (odborný dohled)
mladému lékaři bez atestace. Praha. Cena 4000 Kč/měs. Kontakt: garant@centrum.cz
Přenechám velmi dobře zavedenou praxi PLDD s kompletním
zařízením. Kontakt: 605 588 805

SLUŽBY

Účetnictví pro lékaře. Víme, co potřebujete – zajišťujeme komplet předpisovou základnu ve zdravotnictví. Celá ČR. Kontakt:
AD MEDICA, 602 735 314
SRO stále nejvýhodnější a nejbezpečnější forma pro prodej
ambulance. Stovky realizací. Celá ČR. Kontakt: AD MEDICA,
602 735 314, www.admedica.cz
Příprava na kontroly SÚKL + řízená dokumentace, interní
audit, kategorizace prací, bezpečnost práce a pož. ochrana pro
lékaře (v rozsahu zákonné povinnosti). Celá ČR. Kontakt: AD
MEDICA, 775 679 982
Zřízení supermoderní e-ordinace na klíč. Lékař s vlastní, moderní praxí nabízí své know-how pro vybudování té vysněné,
Vaší. Právní pomoc s převodem/koupí, e-služby, smlouvy
s pojišť. a mnohem více, výměnou za následný podíl v SRO.
Kontakt: 721 219 833
Psychosomatické centrum Praha zahájilo provoz od 1.9.2017.
Jsme připraveni přijmout do péče klienty s psychosomatickými
a psychickými potížemi. Objednání e-mailem ordinace@
pscpraha.cz, tel. 735 758 387, www.pscpraha.cz
Jsem PLDD, nabízím stáž na akreditovaném pracovišti v rámci
předatestační přípravy. Vysočina. Kontakt: 603 243 779

SEZNÁMENÍ

Hledám kolegyni, která mi přičaruje jaro uprostřed podzimu. Ale zas ne vyloženě čarodějnici! (1981) Kontakt:
caryamary@email.cz
Sportovně založená třicátnice hledá kolegu z Prahy nebo okolí.
Kontakt: alumni@post.cz
Kreativní, sportovně založená lékařka 38/168/50, OSVČ, bydlící
a pracující v blízkosti Prahy, ráda pozná sympatického kolegu.
Kontakt: snu1p@seznam.cz
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KŘÍŽOVKA O CENY

Mechanika zad
McGill Stuart

Třetí kniha kanadského lékaře představuje
první počin svého druhu určený široké laické
veřejnosti, který přistupuje komplexně
k problematice bolesti zad. Kniha prezentuje
výsledky 35 let výzkumu a studií funkce páteře.
Je přehledně rozdělena do několika částí: Základní principy funkce páteře – Anatomie
a fyziologie zad (obratle, ploténky, svaly, nervy, vazy): vysvětleno stručně, srozumitelně,
jednoduše a poutavě; Jak páteř reaguje na
základní každodenní pohyby – zved, sed,
leh nebo ohyb; Jak může me odhalit původ
bolesti zad – postupy, jak odstranit příčiny
bolesti zad; Jak si osvojit pohybové návyky
při základních činnostech – správné sezení,
správná chůze, správné ležení; Základní cviky
a pohyby vedoucí ke správným pohybovým návykům; Náprava špatného držení
těla; Cviky k posílení páteře, program na
posílení břicha a sedacích svalů.
Kniha je doplněna o případové studie, příběhy
konkrétních pacientů, zkušenosti vrcholových
sportovců.

Doporučená cena: 299 Kč
www.kniha.cz/mechanika-zad/

TEMPUS MEDICORUM

Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, ... (dokončení citátu, jehož autorem je starověký řecký historik a filozof
Plútarchos, najdete v tajence).
VODOROVNĚ: A. Část věty; americký herec; část básně. – B. Hlavní město Řecka; 5. díl tajenky. – C. Část
paže; postava z Balzakova díla; naříkat (řídce); německy „moč“. – D. Maďarský básník; doupata; ohrada; jméno
malíře Borna. – E. Jméno herečky Dvorské; jihočeské město; cepování; citoslovce zvuku letu ptáka. – F. Teskná
touha; německý filozof; básník; havraní skřek. – G. Typ fordu; vážící jeden dekagram; doušky; bájný mořský živočich
(zastarale). – H. Dovednost (zastarale); tělo; německy „rok“; britský archeolog. – I. Značka helia; 6. díl tajenky.
– J. Cizopasné houby; bicykl; cizokrajný pták; německy „místo“. – K. Druh lenochoda; otcova; dezinfekční přípravek; patřící Aně. – L. Luční porost; čínské platidlo; dánský hudební skladatel; důrazný nesouhlas. – M. Osychati
na povrchu; zničený; citoslovce zvuku kroků; iniciály herečky Vránové. – N. Lihovina; Tonda (slovensky); ožeh;
počítačová chyba. – O. Kainův bratr; druh jelena; jedovatý tropický strom; český spisovatel. – P. Otírat jazykem; 3.
díl tajenky. – Q. Chyby ve hře; španělský malíř; srdečnice.
SVISLE: 1. Jméno skladatele Chačaturjana; žebronit; vladař. – 2. Chladit; 4. díl tajenky; kolík. – 3. 2. díl
tajenky; zmrzlá voda; spojka; cizokrajný sudokopytník; 1. díl tajenky. – 4. Tamta; neodtínat; nátěrová hmota. – 5.
Osobní zájmeno; dílenský stůl; americká stepní šelma; část molekuly; citoslovce pohrdání. – 6. Podpěra; spiknutí;
patřící Ině. – 7. Krátkonohý kůň; kompotovat; ruské mužské jméno. – 8. Anglicky „jeho“; naplněný; kráčet; letadlo;
strýček (slovensky). – 9. Drobit; maďarské mužské jméno; plevelné byliny. – 10. Západočeské město; ponaříkat si
(řídce); Nová Guinea. – 11. Starosvat (nářečně); krmit na patřičnou míru; druh květenství. – 12. Litevské platidlo;
výměry pozemků; jsoucnost; mládě dravého ptáka; vzorec oxidu cínu. – 13. Otrávit (řídce); jméno herečky Fialové;
několik otvorů. – 14. Jméno rabína Sidona; rodáci (hovorově); náplň do jitrnic. – 15. Amisův přítel; románský jazyk;
slovensky „mše“. – 16. Infrazářič (slangově); osévat; mrzutí.
Pomůcka: ai, Deml, ens, tár, Tarp, toko.Pomůcka: derik, koa, moms, tla, Vespa.

Křížovka o ceny

V tajence křížovky v Tempus
medicorum 10/2017 se skrýval
citát Arnolda Jiráska: Dříve
platilo pravidlo: Velký chirurg, velký řez. Někdy potom
vidíme na pacientovi, že na
něm pracovali samí velcí chirurgové.
Publikaci z produkce vydavatelství Mladá fronta Mechanika zad – Tajemství zdravé páteře,

/ LISTOPAD 2017

jež vám váš lékař zatajil od Stuarta McGilla (viz anotaci) vyhrává deset vylosovaných luštitelů:
Ivan Čepička, Chomutov; Petr
Krejcar, Pardubice; A. Mikulec,
Kroměříž; Alena Podlipná, Boskovice; Alena Puchmajerová,
Praha 6; Libuše Sedláková, Boskovice; Jan Večerek, Vratimov;
Aneta Viktorinová, Blansko;
Martina Vysloužilová, Olomouc; Petr Zápařka, Ostrava.

Na správné řešení tajenky
z čísla 11/2017 čekáme na adrese
recepce@clkcr.cz pouze do 29.
listopadu 2017.
Hodně štěstí!
Upozornění: Do slosování
o ceny mohou být zařazeni pouze
lékaři registrovaní v České lékařské komoře.

Inzerce A171004291 ▼

Kniha je určena široké veřejnosti bez ohledu
na pohlaví a věk. Každému, kdo trpí bolestmi
páteře. Administrativním pracovníkům s dlouhodobě špatně zažitými pohybovými návyky,
sportovně aktivním jedincům, fyzicky pracujícím, starším lidem a lidem s dysfunkcemi zad.
Tato třetí kniha kanadského lékaře představuje
první počin svého druhu určený široké laické veřejnosti, který přistupuje komplexně k problematice bolesti zad. Kniha prezentuje výsledky
35 let výzkumu a studií funkce páteře. Přináší
s bolestmi zad. Je přehledně rozdělena do čtyř
částí: o Základní principy funkce páteře: o Anatomie a fyziologie zad (obratle, ploténky, svaly,
nervy, vazy): vysvětleno stručně, srozumitelně,
jednoduše a poutavě o Jak páteř reaguje na základní každodenní pohyby - zved, sed, leh nebo
ohyb o Jak můžeme odhalit původ bolesti zad
o Postupy, jak odstranit příčiny bolesti zad o Jak
si osvojit pohybové návyky při základních činnostech: správné sezení, správná chůze, správné ležení o Základní cviky a pohyby vedoucí
ke správným pohybovým návykům o Náprava
špatného držení těla o Cviky k posílení páteře,
program na posílení břicha a sedacích svalů
o Kniha je doplněna o případové studie, příběhy
konkrétních pacientů, zkušenosti vrcholových
sportovců o Komu je kniha určena? o Široká
veřejnost bez ohledu na pohlaví a věk - každý,
kdo trpí bolestmi páteře o Administrativní pracovníci s dlouhodobě špatně zažitými pohybovými návyky o Sportovně aktivní jedinci, fyzicky
pracující, starší lidé a lidé s dysfunkcemi zad
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OSVĚDČENÁ CESTA
Při léčbě hyperurikémie1, 2
Léčba ledvinových kamenů1
Snížení tvorby kyseliny močové1, 2
Doporučená počáteční dávka je 100 až 300 mg denně2
Doporučená udržovací dávka je 200 až 800 mg denně1
Zkrácená informace o přípravku: Milurit 100, tablety; Milurit 300, tablety
Složení: Jedna tableta obsahuje allopurinolum 100 mg. Jedna tableta obsahuje allopurinolum 300 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta přípravku Milurit 100 obsahuje 50 mg monohydrátu laktosy.
Tablety 300 mg laktosu neobsahují. Indikace: Alopurinol je indikován ke snížení tvorby urátu/kyseliny močové u stavů, kdy již došlo k vytvoření depozit urátu/kyseliny močové (např. dnavá artritida, kožní tofy, nefrolitiáza)
nebo je předvídatelné klinické riziko (např. léčba malignity vedoucí potenciálně k akutní nefropatii způsobené kyselinou močovou). Nádorové onemocnění a myeloproliferativní onemocnění s vysokou mírou tvorby
a zániku buněk, ve kterém se vyskytují vysoké hladiny kyseliny močové, a to buď spontánně, nebo po cytotoxické terapii. Alopurinol je indikován k léčbě ledvinových kamenů z 2,8-dihydroxyadeninu (2,8-DHA), spojených
s nedostatečnou činností adeninfosforibosyltransferázy. Alopurinol je indikován k léčbě opakující se tvorby ledvinových kalcium oxalátových kamenů za přítomnosti hyperurikosurie, když selhalo dodávání tekutin, dietní
a podobná opatření. Dávkování: Dospělí: Léčba alopurinolem by měla být zahájena v nízké dávce, např. 100 mg/den, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků, a dávka by se měla zvýšit pouze v případě, že odpověď
kyseliny močové v séru je neuspokojivá. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při nedostatečné funkci ledvin. Doporučená udržovací dávka je 200 až 600 mg denně. Někdy může být nutné dávku zvýšit na 800 mg. Pokud
je požadována dávka v mg/kg tělesné hmotnosti, je třeba užívat 2 až 10 mg/kg tělesné hmotnosti za den. Pediatrická populace: Doporučená dávka je 10 až 20 mg/kg tělesné hmotnosti za den, maximálně 400 mg
denně. U dětí je užívání indikováno vzácně, s výjimkou maligních stavů (zejména leukémie) a určitých enzymatických poruch, např. při Lesch-Nyhanově syndromu. Starší pacienti: Vzhledem k absenci konkrétních údajů
by měla být použita nejnižší dávka, která způsobí uspokojivé snížení hladiny kyseliny močové. Zvláštní pozornost by měla být věnována doporučením při poruchách funkce ledvin. Způsob podání: Perorální podání.
Přípravek Milurit se může užívat perorálně jednou denně po jídle. Je dobře snášen, především po jídle. Pokud denní dávka překročí 300 mg a projevuje se gastrointestinální intolerance, může být vhodné rozdělit denní
dávku přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Syndrom přecitlivělosti, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), toxická epidermální nekrolýza
(TEN), alely HLA-B * 5801, chronická porucha funkce ledvin, porucha funkce jater nebo ledvin, akutní záchvat dny, xanthinová depozita, zaklínění ledvinových kamenů tvořených kyselinou močovou, hemochromatóza.
Interakce: 6-merkaptopurin a azathioprin, vidarabin (adeninarabinosid), salicyláty a urikosurika, chlorpropamid, kumarinová antikoagulancia, fenytoin, theofylin, ampicilin/amoxicilin, cyklofosfamid, doxorubicin,
bleomycin, prokarbazin, mechlorethamin, cyklosporin, didanosin, ACE inhibitory jako je kaptopril a enalapril, thiazidová diuretika. Těhotenství: Důkazy o bezpečnosti přípravku Milurit v těhotenství u lidí jsou nedostatečné,
i když se hojně používá po mnoho let bez zjevných negativních následků. Používejte v těhotenství pouze tehdy, pokud neexistuje bezpečnější alternativa a pokud onemocnění samo o sobě představuje riziko pro matku
nebo nenarozené dítě. Kojení: Užívání přípravku Milurit se během kojení nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Časté: vyrážka. Nežádoucí účinky spojené s alopurinolem jsou v celkové léčené populaci vzácné a většinou
méně závažné. Incidence je vyšší při současných poruchách funkce ledvin a/nebo jater. Předávkování: Při požití až do 22,5 g alopurinolu nebyly hlášeny nežádoucí účinky. U pacienta, který užil 20 g alopurinolu, byly
hlášeny příznaky a známky zahrnující nevolnost, zvracení, průjem a závratě. K uzdravení došlo po použití obecných podpůrných opatření. Balení: Milurit 100: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 nebo 120 tablet v lahvičce
z hnědého skla s bílým PE pojistným uzávěrem. Milurit 300: 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 nebo 120 tablet v lahvičce z hnědého skla s bílým PE uzávěrem jištěným páskem. Na trhu nemusí být všechny velikosti
balení. Podmínky uchovávání: Milurit 100: tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Milurit 300: uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek
chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: EGIS Pharmaceuticals PLC, H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38, Maďarsko. Registrační čísla: Milurit 100: 29/060/72-S/C, Milurit 300:
29/278/98-C. Datum posledního prodloužení registrace: Milurit 100: 01. 10. 2008, Milurit 300: 28. 11. 2007. Datum revize textu: 23. 3. 2017. Pouze na lékařský předpis. Kontaktní údaje:
EGIS Praha spol. s r.o., Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, tel.: +420 227 129 111, www.egispraha.cz.
Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplným Souhrnem údajů o přípravku.
Literatura: 1. SPC Přípravku Milurit®. 2. Pavelka K. Doporučení pro léčbu dnavé artritidy. Čes. Revmatol., 20, 2012, No. 2, p. 82–92.
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