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V  debatách 
o organizaci zdra-
votní péče se často 
operuje pojmem 
„task shifting “, 
kterým se ozna-
čují možné přesu-
ny v  náplni práce 

a kompetencích jednotlivých skupin pra-
covníků ve zdravotnictví. Nic proti pokroku, 
ale ve skutečnosti jde, tak jako v případě 
eHealth, často jen o další náhradní téma pro 
nekončící diskuse různých expertů a „exper-
tů“, kteří sami nemají žádné kompetence 
řešit skutečné problémy zdravotnictví.

Podle očekávání také současné vedení Mi-
nisterstva zdravotnictví, které 
není schopno řešit personální 
devastaci podfinancovaného 
zdravotnictví, přichází s tímto 
tématem a vyzvalo komoru, 
aby navrhla činnosti, které by 
mohly místo lékařů vykonávat 
všeobecné zdravotní sestry, 
jejichž kompetence plánuje 
ministerstvo posílit. 

Představenstvo žádost ministerstva pro-
jednalo a přijalo usnesení, že komora nebude 
sama navrhovat žádné činnosti, které by 
nad rámec současné řádné odborné praxe 
mohly vykonávat zdravotní sestry místo 
lékařů. Zároveň však komora, která zastu-
puje soukromé lékaře i zaměstnance všech 
odborností, požaduje, aby veškeré návrhy na 
změny kompetencí s ní Ministerstvo zdra-
votnictví dopředu projednávalo. Nestojíme 
o žádná překvapení. 

Komora dále upozorňuje, že lékaři jsou 
nejkvalifikovanějšími zdravotnickými pro-
fesionály. Přesun jakýchkoliv kompetencí na 
jiné zdravotníky tedy logicky znamená, že 
tyto činnosti budou provádět osoby s nižší 
kvalifikací. Tento fakt není možno zastírat. 
Komora hájí kvalitu a bezpečnost zdravotní 
péče, a proto samozřejmě odmítá takové 
změny v kompetencích zdravotníků, jejichž 
účelem by bylo pouhé snižování nákladů. Na-
ším cílem musí být zdravotní péče kvalitní 
a bezpečná, nejenom laciná. 

Zdravotní sestry, jichž je již dnes kritický 
nedostatek, rozhodně netouží po tom, aby 
měly ještě více práce. S výjimkou těch ně-
kolika manažerek, které už práci zdravotní 
sestry beztak nevykonávají, netrpí pocitem 

méněcennosti a spíše než další povinnosti 
by přivítaly lepší pracovní podmínky a vyšší 
plat. Necítí potřebu hrát si na doktory. A po-
kud touží po nějakém přesunu kompetencí, 
pak spíše po tom, aby sanitářky za ně stla-
ly postele a krmily pacienty, aby uklízečky 
uklízely a aby se s metrákovými pacienty 
hmoždili místo nich statní sanitáři. 

Obdobně lékaři, ti by se také rádi věno-
vali práci, kvůli které studovali, a nedělali 
to, co ani pořádně neumí. Mám na mysli 
administrativu a  psaní zpráv. Když jsem 
před léty nastoupil jako mladý sekundář 
do nemocnice, pak tím, kdo mi tam opravdu 
chyběl, byly nějaké písařky. Někdo, kdo by 
za deset minut sepsal mnou nadiktovanou 

zprávu, kterou já datloval 
jedním prstem hodinu. 
Pravda, bylo to tehdá na 
psacím stroji, ale když se 
dnes prokousávám mno-
hastránkovými propouště-
cími zprávami tvořenými 
metodou „Ctrl C – Ctrl V“, 
ve kterých marně hledám 

stopu nějaké vyšší duševní činnosti, mám 
pocit, že se toho k  lepšímu zase až tolik 
nezměnilo. Pokud chce ministerstvo ne-
mocničním lékařům ulevit, nechť pošle do 
nemocnic peníze na zaplacení písařek a ne-
dumá o tom, jak by zdravotní sestry místo 
lékařů ordinovaly léky. 

Diskuse o přesunech kompetencí mají 
většinou jedno společné. A to skutečnost, že 
jejich iniciátoři sice vymýšlí, kde všude a kým 
by se mohla nahradit práce lékařů, ale opo-
míjejí druhý aspekt takových změn. Mám na 
mysli přesun odpovědnosti. Komora zásadně 
trvá na tom, že v případě přesunu jakýchkoliv 
kompetencí musí zároveň dojít k přesunu 
právní zodpovědnosti. Lékař nemůže, ani jako 
vedoucí zdravotnického týmu, zodpovídat 
za něco, co na základě vlastního rozhodnutí 
udělal bez jeho vědomí někdo jiný.   

Zmiňovaný task shifting však může nabý-
vat ještě dalších, často zcela bizarních forem. 
To například když lékárníci vymýšlí, jak budou 
v lékárnách očkovat, měřit krevní tlak, glyke-
mii a cholesterol či vyučovat první pomoc. Tak 
tady už nezbývá nic kromě rady: „Ševče, drž se 
svého kopyta!“ Anebo je to myšleno vážně a od 
nás lékařů se očekává, že si na oplátku začneme 
v ordinacích budovat své vlastní lékárny?

Milan Kubek

  OBSAH

MĚSÍČNÍK TEMPUS MEDICORUM
Vydává: Česká lékařská komora, Lužická 419/14, 
779 00 Olomouc
Registr. číslo MK ČR 6582 • ISSN 1214-7524 • IČ 43965024
Adresa redakce: Časopis ČLK, Lékařská 2, 150 00 Praha 5
tel. +420 257 215 258 • fax +420 257 219 280
recepce@clkcr.cz • www.clkcr.cz
Šéfredaktor: MUDr. Milan Kubek
Redakční zpracování: EV public relations, s. r. o., Praha
Odpovědná redaktorka: PhDr. Blanka Rokosová
Příjem příspěvků: blanka.rokosova@ev-pr.cz
Pro Českou lékařskou komoru připravuje: Mladá fronta a. s. 
Generální ředitel: Ing. Jan Mašek
Ředitel divize Medical Services: Karel Novotný, MBA 
www.medical-services.cz
Grafická úprava, sazba: Jan Borovka
Inzerce: inzerce-tempus@clkcr.cz
Tisk: NEOGRAFIA, a.s., Sučianska 39A 
038 61 Martin-Priekopa, Slovakia
Uzávěrka čísla 11: 16. 11. 2018 • Vyšlo: 26. 11. 2018
Podávání novinových zásilek povoleno: Česká pošta, s. p.,
odštěpný závod Praha, čj. nov. 6139/96 ze dne 22. 11. 1996
Distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis OZ Přeprava
Předplatné pro nečleny ČLK 300 Kč/rok (přijímá redakce)
Příspěvky se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce.
Ta si současně vyhrazuje právo na redakční úpravu textů.
Řádková inzerce je pro lékaře do pěti řádků (včetně) zdarma. 
Větší rozsah a inzerát nelékaře je zpoplatněn. Při zadávání 
inzerátu je proto potřeba zadat fakturační kontaktní adresu, 
IČ, DIČ, telefon, e-mail. 
Bez těchto informací nebude inzerát zveřejněn.

Task shifting XXXIII. SJEZD ČLK 3–23
Ostrá polemika lékařů  
s ministrem zdravotnictví
Zdeněk Mrozek opět zvolen  
viceprezidentem komory
Usnesení XXXIII. sjezdu delegátů ČLK
Členské příspěvky zůstávají stejné
Mrtvé delegátské duše

KAUZA 24
Nemocnice šokovala i soudního znalce

CENA PREZIDENTA ČLK 25–27
Ocenění pro MUDr. Jiřího Valentu

Z MÉDIÍ 30–31
Mezi českými „elfy“ jsou i lékaři

TENISOVÉ MS LÉKAŘŮ 32
Čeští lékaři dominovali na tenisovém MS

ZAHRANIČÍ 33
Turecko chce zakázat tisícovkám  
lékařů pracovat

BREXIT 34–35
Zdravotní strašák jménem brexit
Téma centrem pozornosti i mladých lékařů

PRÁVNÍ PORADNA 36-39
Dohodovací řízení o rámcové smlouvě
Ještě ke zdravotnické dokumentaci
Nerovnost mezi právy a povinnostmi  
lékaře a pojišťovny

ELEKTRONIZACE 40–41
eRecepty by měly být dobrovolné

NAPSALI JSTE 42–44
Diskuse o eutanázii pokračuje
O přeložení pacienta na tzv. vyšší pracoviště

SERVIS 46–51
Vzdělávací kurzy ČLK
Inzerce
Křížovka

Změny kompetencí 
bez přesunu 

zodpovědnosti 
nepřipadají v úvahu

Fo
to

 n
a 

ob
ál

ce
: M

ar
tin

 K
ub

ic
a



TEMPUS MEDICORUM    /   LISTOPAD 2018 3

XXXIII. SJEZD ČLK

Fo
to

: M
ar

tin
 K

ub
ic

a

Lékaři versus ministr:
Vrcholem listopadového XXXIII. sjezdu České lékařské komory v Praze se nepochybně 
stala debata s přizvaným ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. V jednu chvíli 
došlo i na pískot v sále, ale emoce odpovídaly závažnosti probíraných témat. A těch 
nebylo rozhodně málo…

Zdravotnictví nevzkvétá, ale brzy 
může být hůř. Podstatně hůř

Tak jako každý podzim i letos se o víkendu 
10. a 11. listopadu sešli delegáti České lékařské 
komory. Tentokrát se sjezd komory odehrával 
v Praze, kam se do čtyřhvězdičkového hote-
lu Clarion ve Vysočanech sjely více než dvě 
stovky lékařů z celé země.

Už předem bylo jasné, že diskuse budou 
vášnivé. Nejen proto, že se sjezdu jako host 
účastnil i ministr Adam Vojtěch. Šlo také o ože-
havá témata, která byla na programu: o dovoz 
neprověřených ukrajinských lékařů, o miliardy, 
které dluží pojišťovny lékařům za neuhrazenou 
péči, o personální devastaci nemocnic, stárnutí 
lékařů i o aktuální spor o plošné zvýšení platů 
nebo elektronizaci zdravotnictví.

Zdravotnictví nevzkvétá…
Kdyby na sjezd zavítal pověstný ná-

hodný kolemjdoucí, těžko říct, jaký názor 
by si odnesl o stavu současného zdravot-
nictví. Zmíněné okruhy témat a diskuse 
o nich rozhodně nenapovídaly, že by právě  
teď české zdravotnictví vzkvétalo. Spíše 
naopak.

Zároveň z nich ale bylo jasné, že brzy 
se na současná léta může paradoxně vzpo-
mínat ještě jako na relativně šťastné roky 
celého oboru. Perspektivy zdravotnictví, 
jak je nastínili jednotliví diskutující, jsou 
totiž neradostné a velmi brzy může být hůř. 
Či spíše bude.

Elektronizace zdravotnictví: 
Dobrý sluha, zlý pán

Sjezd si v sobotu dopoledne nejprve vy-
slechl poměrně obsáhlou zprávu prezidenta 
komory Milana Kubka. Zahrnovala a zároveň 
předznamenala výše zmíněná témata k disku-
si. Jedním z těch nejaktuálnějších byly povinné 
elektronické recepty. Od příštího roku přestává 
totiž platit pardon vyhlášený ministerstvem 
pro ty lékaře, kteří eRecept zatím nepoužívají. 
Ti tak budou vystaveni hrozbě vysokých pokut.

„Elektronizace je dobrý sluha, ale zlý 
pán,“ řekl na sjezdu prezident Kubek a vy-
zval k tomu, aby byla dobrovolná. Nejen pro 
lékaře, ale především pro pacienty.
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Spory o nový lékařský slib
Lékaři si museli na sjezdu odbýt nejprve 

nutnou „administrativu“, tedy blok o hos-
podaření, zprávy o rozpočtu, o členských 
příspěvcích i o činnosti jednotlivých komisí 
komory, tedy revizní a etické komise a také 
čestné a vědecké rady.

Ani ve zdánlivě nudné části programu 
ovšem nebyla nouze o překvapení. Nečekaně 
se strhlo u hlasování o novém lékařském slibu, 
který chtěla komora zahrnout do svého etic-
kého kodexu. Jde o jakousi modernější verzi 
Hippokratovy přísahy, kterou dva roky sesta-
vovala Světová lékařská asociace (WMA), jíž 
je Česká lékařská komora také členem.

Nový „světový“ lékařský slib přijala WMA 
loni a změnila tak původní verzi slibu z Že-
nevské deklarace přijaté roku 1948. Nová 
podoba textu odráží změny ve vztahu mezi 
lékaři a pacienty. Doktoři tak třeba mají no-
vou povinnost sdílet své znalosti ve prospěch 
pacientů a medici zase respektovat své uči-
tele. Ve slibu přibyl i požadavek, aby lékaři 
pečovali o vlastní zdraví, blaho a schopnosti.

Zádrhele se ukázaly být nejen v obsahu 
nového slibu, ale především v jeho českém 
překladu. Lékaři na sjezdu se proto nedohod-

li na přijetí slibu, ale deklarovali, že nejde ani 
o jeho odmítnutí. Jeho českou verzi nechá 
komora znovu přepracovat podle připomí-

nek a předloží ji na příštím sjezdu. „Nepři-
jetí slibu sjezdem mě docela překvapilo,“ 
přiznal později prezident lékařské komory 
Milan Kubek.

Eutanázie v českém 
zdravotnictví? Tlaky rostou

Překvapivě zajímavým se ukázalo i vy-
stoupení předsedkyně etické komise Heleny 
Stehlíkové, která v něm na sjezd přinesla 
mimo jiné i téma eutanázie. Konstatovala, 
že tlaky na její zavedení rostou a budou růst, 
a lékaři, resp. medicína, tak budou ve spo-
ru pro a proti muset řešit mnoho etických 
otázek.

Stehlíková připomněla zavedený omyl 
zastánců eutanázie, že byl tento asistovaný 
odchod ze života v Nizozemsku schválen, 
což není pravda. Lékařům předložila mno-
ho dalších úvah, včetně pozoruhodného 
zamyšlení, že pokud by někdy byla eutaná-
zie schválena, není žádný důvod, aby se jí 
účastnili lékaři. Je totiž v rozporu s jejich 
lékařským slibem.

Viceprezidentem Zdeněk Mrozek
Volil se také viceprezident České lékař-

ské komory. Už potřetí se jím stal dosavadní 
viceprezident Zdeněk Mrozek, čtyřiapade-

sátiletý lékař, anesteziolog i pedagog, který 
se práci pro lékařskou komoru věnuje už od 
roku 1996. Pracuje na Klinice anesteziologie 
a resuscitace Fakultní nemocnice Olomouc 
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a vyučuje na Lékařské fakultě Univerzity 
Palackého.

I Mrozek patří k odpůrcům tzv. Projektu 
Ukrajina, v rámci kterého ministerstvo dováží 

ukrajinské lékaře a nechává je v Česku pra-
covat na výjimku z odborných a jazykových 
zkoušek. Staronový viceprezident představil 
i své plány na následující působení v komoře. 
Chce se mimo jiné zaměřit na změny v post-
graduálním vzdělávání lékařů. Jeho cílem je 
zabránit tomu, aby se zbytečně prodlužovala 
doba vzdělávání lékařů nad rámec eurounij-
ních předpisů, protože se tak zhoršuje kon-
kurenceschopnost českých lékařů na trhu 
práce, a navíc to odrazuje další potenciální 
studenty od medicíny.

Sjezd rovněž zvolil nové složení Revizní 
komise ČLK a Čestné rady ČLK.

Mírně ironické uvítání ministra…
Byla sobota odpoledne a přišel očekávaný 

vrchol sjezdu – vystoupení ministra zdra-
votnictví Adama Vojtěcha a dalších hostů 
komory a s tím spojené diskuse. Hlavně kvůli 
ministrovi panovalo napjaté očekávání. 

Už přivítání ministra prezidentem ko-
mory bylo mírně ironické. Kubek daroval 
Vojtěchovi knihu o historii České lékařské 
komory a lékařského stavu v českých zemích. 
Nepřímo mu při tom připomněl jeho nedáv-
né ataky proti komoře: „Vzhledem k tomu, 

že jsme nabyli z některých vašich vyjádření 
dojmu, že si nejste jist, co je lékařská komo-
ra, připravili jsme vám publikaci, která vám 
osvětlí historii lékařské samosprávy.“

Na to svojí zdravicí z videozáznamu navá-
zal prezident České stomatologické komory 
Roman Šmucler. Sjezdu se nemohl účastnit, 
protože ve stejnou chvíli měli sjezd i stoma-
tologové, nicméně hned v úvodu konstatoval 
totéž, co Milan Kubek: „Ministerstvo sahá na 
zákon o komorách. Asi nám to mělo nahnat 
hrůzu, ale je to tradiční přetlačovaná kdo 
s koho.“

Pafko: Nedobrá zpráva o stavu 
českého zdravotnictví

Ministr Vojtěch před lékaře předstoupil 
s výčtem toho „Co se nám povedlo“, jak zněl 
doslovný název jeho vystoupení. Zmínil tře-
ba společné nákupy pro nemocnice, snížení 
administrativy pro zdravotníky, dotace pro 
zubaře a pediatry v odlehlých oblastech, pod-
poru lékařských fakult a snahu posílit roli 
praktických lékařů ve zdravotnictví.

Ještě před očekávanou debatou si ovšem 
společně s ostatními vyslechl mimořádně 
zajímavé vystoupení profesora Pavla Pafka, 
které sjezd ocenil dlouhým potleskem. „Český 
pacient nedostává bulharskou péči, ale péči 
na úrovni Německa, Velké Británie, prostě 
západní Evropy. Tyto země ale vydávají na 
zdravotnictví deset procent HDP. Česko po-
řád kolem sedmi,“ prohlásil v úvodu Pafko.

Upozornil i na negativní specifika českého 
zdravotnictví.  

Například na přepracovanost zdravot-
níků. Devadesát procent pracovišť podle něj 
nedokáže zajistit plný provoz a dodržet při 
tom zároveň i zákoník práce tak, aby lékaři 
a zdravotníci nemuseli sloužit nezákonné 
přesčasy.

Pafko se při tomto konstatování obrátil 
přímo na ministra, když prohlásil: „Pokud 
k vám, pane ministře, na úřad přijde nějaké 
lejstro podepsané ženou s titulem Bc., tak je 
to podle mě bývalá sestra, která se rozhodla, 
že je lepší pracovat někde na úřadě než sloužit 
dny a noci v nemocnici.“
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Na závěr Pafko ministra upozornil opět 
v  číslech, že například chirurgové mají 
v průměru 812 hodin přesčasové práce za 
rok, zatímco zákoník práce povoluje pouze 
416 hodin.

Spor o ukrajinské lékaře. 
Ministr neustoupí

Hned v úvodu debaty se lékaři s minis-
trem střetli nad Projektem Ukrajina. Pre-
zident Kubek prezentoval postoj komory, 
že ve skutečnosti v českých nemocnicích 
cizinci bez jazykových a odborných zkoušek 
pracují samostatně a bez dozoru, ačkoliv 
to zákon zakazuje. „Chtěl bych se zeptat, 
pane ministře: proč ministerstvo kryje tyto 
praktiky porušování zákonů a lékařských 
předpisů a proč nepodpoří snahu komory 
v tom udělat pořádek?“ zahájil Kubek po-
měrně ostrou debatu.

„Ministerstvo rozhodně nic nekryje,“  
reagoval ministr a přenesl odpovědnost na 
zaměstnavatele lékařů cizinců. „Odpověd-
nost je na nemocnicích, které o toho lékaře 
a výjimku požádají. Pokud něco provede, od-
povědnost nese poskytovatel. Já si nedovedu 
představit, že by si nemocnice držely lékaře, 
kteří by ublížili pacientovi nebo nemocnici. 
To není tak, že si tam ti lékaři dělají, co chtě-
jí,“ trval na svém ministr. 

Neustoupili ovšem ani lékaři. „Chováme 
se hloupě a nefér vůči českým doktorům. 
Ti nemůžou jako medici pracovat jako lé-
kaři. Ukrajinští ano. Je to nefér i vůči těm 
ukrajinským lékařům, protože nemocnice 
nemají zájem nechat je složit zkoušky. Oni  
tam fungují jako levná pracovní síla. A na-
konec je to nefér hlavně vůči pacientům. 
Já jsem taky pacient a tohohle se bojím,“ 
oponoval ministrovi mluvčí komory Mi-
chal Sojka. 

Vysoké platy lékařů? Odpovědí 
ministrovi byl pískot v sále

Pískot v sále se ozval ve chvíli, kdy přišla 
řeč na platy lékařů a ministr byl konfrontován 
se svými výroky o tom, že lékaři „mají sto 
tisíc“ a obecně vysoké platy. „To jsou data 
z nemocnic. A ano, je to i se službami,“ reago-
val Vojtěch. Vysloužil si tak výrazné emotivní 
NE celého sjezdu.

Kolem platů se točila i další debata – ze-
jména kolem závazku předchozí vlády zvýšit 
platy ve zdravotnictví plošně o deset procent. 
Ministr Vojtěch to znovu odmítl s tím, že 
plošné zvýšení platů je jen o dvě procenta. 
Další zvýšení si podle něj mají vyjednat lékaři 
s vedením nemocnic.

„Dvě procenta v době ekonomické pro-
sperity pro nejzkušenější lékaře? To je ostuda 
a urážka lékařského stavu!“ opáčil ministro-
vi předseda Lékařského odborového klubu 
Martin Engel.

Lékaři stárnou, mladých je málo
Navzdory ostrému začátku ministr na 

sjezdu statečně vytrval a vyslechl si i další ne-
radostné zprávy o stavu a vyhlídkách českého 
zdravotnictví. Týkaly se faktu, že čeští lékaři 
stárnou a odcházejí na odpočinek, aniž by za 
ně bylo dostatek mladých nástupců. Ti navíc 
ztrácejí zájem o náročné studium medicíny.

Lékaři ministrovi také zopakovali, že po-
jišťovny jim dluží přes čtyři miliardy za ne- 
uhrazenou péči. „Ambulantní lékaři odvedou 
přibližně pět až deset procent práce, za kterou 
vůbec nedostanou od pojišťoven zaplaceno. 
Pojišťovny přitom nezpochybňují, že tu péči 
poskytovali lékaři lege artis, že ji pacienti 
skutečně potřebovali, ale ta péče přesto není 
zaplacená,“ konstatoval Milan Kubek. 

I přes spory o směřování českého zdra-
votnictví přijal mini-
str pozvání na večeři 
a neformální rozho-
vory po skončení prv-
ního dne sjezdu.

Rekonstrukce 
Domu lékařů

Sjezdová neděle 
přinesla informace 
o přípravách rekon-
strukce Domu lékařů. 
Jde o  pětipatrovou 
budovu v pražských 
Vysočanech, kterou 

loni koupila lékařská komora jako své nové 
sídlo. Architekt Jiří Rymeš představil její 
podobu, kterou by měla mít po rekonstrukci 
v polovině roku 2020. Nebude sloužit jen jako 
sídlo České lékařské komory, ale i jako školicí 
středisko pro lékaře.

Závěr sjezdu tradičně patřil hlasování 
o závěrečném usnesení. Jeho hlavním bodem 
je zřejmě opakované varování před lékaři 
cizinci, kteří v Česku pracují bez aprobačních 
a jazykových zkoušek. Komora deklaruje, že je 
připravena sama zajistit kontroly personální-
ho stavu nemocnic, a žádá ministerstvo, aby 
jí dodávalo každý měsíc přesné údaje o udě-
lených výjimkách.

Elektronizaci zdravotnictví podporuje 
komora lékařů jen jako dobrovolnou, a to 
nejen pro lékaře, ale i pro pacienty. Požadu-
je také pravidelnou valorizaci lidské práce 
v seznamu zdravotních výkonů a příliv dal-
ších peněz z rozpočtu do podfinancovaného 
zdravotnictví. 

David Garkisch, 

Nasezdravotnictvi.cz
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Usnesení XXXIII. sjezdu delegátů ČLK
konaného ve dnech 10.–11. listopadu 2018 v Praze
n Sjezd ČLK zvolil: 
mandátovou komisi ve složení: 
MUDr. Dobeš, MUDr. Henčlová,  
MUDr. Knajfl
návrhovou komisi ve složení: 
MUDr. Kubíček, MUDr. Trnka,  
MUDr. Voleman
volební komisi ve složení: 
MUDr. Wicherek, MUDr. Monhart,  
MUDr. Dostalíková, MUDr. Klanica,  
MUDr. Doležalová
pracovní předsednictvo ve složení: 
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek,  
MUDr. Brázdil, MUDr. Dernerová,  
MUDr. Říhová, MUDr. Stehlíková,  
MUDr. Vedralová, MUDr. Musil,  
MUDr. Babinec, MUDr. Nečas,  
MUDr. Klimovičová, MUDr. Sojka, 
MUDr. Mach. 
n Sjezd ČLK je otevřený.
n Sjezd ČLK schválil program jednání. 
n Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti prezi-
denta ČLK a představenstva ČLK přednese-
nou prezidentem MUDr. Milanem Kubkem
l včetně informace o činnosti oddělení vzdě-
lávání (doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.)
l včetně informace o činnosti právní kance-
láře ČLK (JUDr. Jan Mach).
n Sjezd ČLK schválil zprávu Revizní komise 
ČLK, kterou přednesla předsedkyně komise 
MUDr. Jana Vedralová.
n Sjezd ČLK schválil zprávu Čestné rady 
ČLK, kterou přednesl předseda rady 
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. 
n Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti Vědec-
ké rady ČLK, kterou přednesl předseda rady 
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
n Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti Etické 
komise ČLK, kterou přednesla předsedkyně 
komise MUDr. Helena Stehlíková.
n Sjezd ČLK bere na vědomí zprávu auditora. 
n Sjezd ČLK schválil účetní závěrku hospo-
daření ČLK za rok 2017. 
n Sjezd ČLK schválil zprávu o plnění rozpočtu 
a hospodaření za 1. pololetí roku 2018.
n Sjezd ČLK vyslechl a vzal na vědomí roz-
počtové opatření na 2. pololetí roku 2018.
n Sjezd ČLK schválil návrh představenstva na 
ponechání členských příspěvků pro rok 2019 
ve stejné výši jako v roce 2018, a to včetně za-
chování způsobu rozdělení výnosů z členských 
příspěvků mezi centrum a jednotlivá OS ČLK.

n Sjezd ČLK schválil návrh rozpočtu pro rok 
2019 předložený představenstvem ČLK.
n Sjezd ČLK zvolil viceprezidenta ČLK 
MUDr. Zdeňka Mrozka, Ph.D., v prvním 
kole. 
n Sjezd ČLK zvolil Revizní komisi ČLK ve 
složení:
l Oblast Čechy: 
MUDr. Jana Vedralová (Praha 2),
MUDr. Zdeněk Rybář (Tábor), 
MUDr. Tomáš Sýkora (Pardubice), 
MUDr. Hana Vejvarová (Liberec), 
MUDr. Hana Čejková (Liberec) 
l Oblast Morava: 
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.  
(Brno-město), 
MUDr. Ivo Janáček (Vsetín), 
MUDr. Mgr. Ivana Kohnová (Prostějov), 
MUDr. František Řezník (Blansko) 
n Sjezd ČLK zvolil Čestnou radu ČLK ve 
složení:

l Oblast Čechy: 
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (Praha 5), 
MUDr. Jiří Dostál (Chomutov), 
MUDr. Ladislav Douda (Tábor), 
MUDr. František Liška (Chrudim), 
MUDr. Václav Mazáč (Praha 1) 
l Oblast Morava: 
MUDr. Bohumil Tureček (Zlín), 
MUDr. Michal Bambas (Břeclav), 
MUDr. Lenka Ťoukálková (Zlín), 
MUDr. Lenka Doležalová (Brno-město)
n Sjezd ČLK neschválil novelu SP č. 10, Etic-
ký kodex, schválenou představenstvem dne  
3. 11. 2018.
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n Sjezd ČLK schválil ponechání SP č. 2 Vo-
lební řád ve stávajícím znění.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení Mgr. et Mgr. 
Adama Vojtěcha, MHA, ministra zdravotnic-
tví vlády ČR.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení prof. MUDr. 
Pavla Pafka, DrSc., na téma: České zdravot-
nictví.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Mila-
na Kubka na téma: Zahraniční lékaři v českém 
zdravotnictví.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení doc. RNDr. 
Ladislava Duška na téma: Demografie vs. 
zdravotnictví. 
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. 
Evy Klimovičové na téma: Husákovy děti 
na bedrech lékařek.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení Ing. La-
dislava Friedricha, CSc., prezidenta SZP.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. 
Jana Přády o činnosti Sekce mladých lé-
kařů ČLK.

n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. 
Petra Němečka na téma: Férové pracoviště.
n Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. 
Milana Kubka a Ing. arch. Rymeše na téma: 
Dům lékařů.
n Sjezd ČLK vyslechl zprávu zástupce firmy 
Ewing Public Relations na téma: Nasezdra-
votnictvi.cz – informační kampaň ČLK.
n Česká lékařská komora žádá ministra 
zdravotnictví, aby upravil v navrhované 
novele SZV znění bodu znění bodu 6.5 v ka-
pitole 2 „Základní minutová sazba osobních 
nákladů nositelů výkonů: 
Základní minutová sazba osobních nákladů 
nositelů výkonů pro nositele L1, L2, L3, 
K1, K2, K3, J1, J2 a S4 je stanovena na 2,87 
bodu, pro nositele výkonů S1, S2, S3 je sta-
novena na 1,71 bodu.
Základní minutová sazba osobních nákladů 
je pro účely výpočtu počtu bodů výkonu 
násobena příslušným mzdovým indexem 
uvedeným v této kapitole.“

n Sjezd ukládá představenstvu ČLK nadá-
le podnikat všechny možné kroky s cílem 
zabránit pracovat takzvaným lékařům ze 
zemí, které nejsou členy EU a kteří nespl-
ňují podmínky dané zákonem pro výkon 
lékařské praxe na území ČR.
n Sjezd ukládá představenstvu ČLK nadále pro-
sazovat smysluplné e-zdravotnictví, které je 
jednoduché a přátelské k lékařům i pacientům.
Lékař i pacient musí mít právo rozhodnout 
se, jestli bude e-zdravotnictví používat. 
Pokud se lékař rozhodne nadále pracovat 
mimo elektronický systém, nesmí být jak-
koliv sankcionován. 
Trváme na principu dobrovolnosti a pozi-
tivní motivace.
n Sjezd ukládá představenstvu nadále pro-
sazovat praktické odborné a zároveň přá-
telské vzdělávání lékařů. 
Trvat nadále na minimální době jako ko-
nečné délce. Prodlužování délky vzdělá-
vání může být pro mladé a jazykově zdatné 
kolegy motivací k odchodu do zemí, kde si 
lékařů váží.
n S účinností od 1. 1. 2019 se paušální náhra-
da za výkon funkce prezidenta ČLK zvyšuje 
o 20 %.
Zdůvodnění: Náhrada za výkon funkce pre-
zidenta ČLK se naposledy valorizovala na 
sjezdu v 11/2011. Sedm let zůstává stejná. 
V mezidobí se průměrná mzda v ČR zvýšila 
o 27 % a průměrný plat lékaře zaměstnance 
se zvýšil o 22 %.
n ČLK trvá na stanovisku, že elektronické 
recepty jsou přijatelné pouze jako nepo-
vinná varianta, přičemž musí existovat 
možnost na základě rozhodnutí lékaře či 
přání pacienta předepsat lék klasickým způ-
sobem, tedy prostřednictvím papírového 
receptu. ČLK bude i nadále bránit všechny 
své členy, kteří by se dostali do problémů 
kvůli tomu, že předepíší pacientovi lege 
artis potřebný lék klasickým způsobem.
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n ČLK trvá na stanovisku, že profesní ko-
mory zřízené zákonem a odborové organi-
zace nejsou lobbistickými organizacemi ve 
smyslu připravovaného zákona o lobbování.
n ČLK odmítá jakékoliv politické zásahy 
do fungování nezávislých profesních sa-
mospráv.
n ČLK nesouhlasí s plánem ministra zdra-
votnictví Vojtěcha zvýšit tarifní platy kva-
lifikovaných lékařů (14.–16. platová třída) 
od ledna 2019 o pouhá 2 %. ČLK požaduje, 
aby vláda splnila beze zbytku svůj závazek 
zvýšit tarifní platy všem zdravotníkům od 
ledna 2019 o 10 %.
n ČLK požaduje pravidelnou valorizaci ceny 
práce nositelů výkonů v Seznamu zdravot-
ních výkonů.
n ČLK požaduje po Ministerstvu zdravot-
nictví ČR, aby ve spolupráci s  komorou 
připravilo a předložilo návrhy legislativ-
ních změn, které umožní České lékařské 
komoře provádět kontroly personálního 
vybavení poskytovatelů lékařských zdravot-
ních služeb. Kontroly prováděné nezávis-
lou profesní samosprávou, která disponuje 
potřebným odborným zázemím, přispějí ke 
zvýšení bezpečnosti a kvality lékařské péče.
n ČLK vyzývá Ministerstvo zdravotnictví 
ČR ke spolupráci při zajišťování bezpeč-
nosti pacientů a  žádá, aby ministerstvo 
průběžně v intervalu jedenkrát za měsíc 
předávalo České lékařské komoře jmenný 
seznam cizinců, kterým v daném kalen-
dářním měsíci udělilo povolení k výkonu 
odborné praxe podle § 36 zákona č. 95/2004 
Sb. se specifikací, který konkrétní odsta-
vec tohoto ustanovení § 36 byl u každého 
z těchto cizinců aplikován. ČLK dále žádá, 
aby tento seznam obsahoval vždy název 
poskytovatele zdravotních služeb se speci-
fikací konkrétního pracoviště (nemocnice 
a oddělení), kde je odborná praxe vyko-
návána, a u každého z cizinců vždy jméno 
lékaře, jenž u něho vykonává přímé odborné 
vedení. ČLK současně žádá o jmenný se-
znam školitelů, kteří se na daném pracovi-
šti (nemocnice a oddělení) věnují lékařům 
s odbornou způsobilostí.
n  ČLK upozorňuje na porušování zákona 
spočívající v tom, že cizinci bez aprobační 
zkoušky pracují v některých zdravotnic-
kých zařízeních samostatně bez přímého 
odborného vedení. Cizinec, který vystu-
doval lékařskou fakultu mimo EU, nemůže 
bez aprobační zkoušky vykonávat lékařské 
povolání. Na základě povolení Ministerstva 
zdravotnictví ČR může pouze vykonávat 
odbornou praxi pod přímým odborným ve-

dením kvalifikovaného lékaře, který musí 
být trvale přítomen. 
n ČLK nesouhlasí s přesuny kompetencí 
z lékařů na jiné zdravotníky, pokud tyto 
změny nejsou motivovány prospěchem 
pacienta a odbornými důvody, ale snahou 
ušetřit peníze na pacientech. Jakýkoliv 
přesun kompetencí musí být vždy spojen 
s přesunem odpovědnosti. ČLK připomíná, 
že lékaři jsou nejvíce kvalifikovanými zdra-
votnickými odborníky a že přesun jakých-
koliv kompetencí na méně kvalifikované 
odborníky zvyšuje riziko poklesu kvality 
a bezpečnosti zdravotní péče o pacienty.
n ČLK požaduje oprávnění zdravotnic-
kých profesních komor stanovit v rámci 
disciplinárního řízení se svými členy také 
závazná nápravná opatření pro poskytova-
tele zdravotních služeb a právo účastnit se 
kontrol prováděných orgány státní správy 
u poskytovatelů zdravotních služeb.
n Sjezd ČLK podporuje smysluplnou a dob-
rovolnou elektronizaci ve zdravotnictví. 
Nesouhlasí však s navrhovanou povinností 
elektronické neschopenky. Připravovaná  
e-neschopenka musí být uživatelsky přá-
telská a pro lékaře dobrovolná.
n Sjezd ČLK vyzývá členy ČLK, aby aktivně 
informovali prezidenta ČLK o konkrétních 
případech nedodržování pravidel při výko-
nu odborné praxe lékařů cizinců (dle § 36 
zák. č. 95/2004 Sb.).
n Sjezd ČLK ukládá prezidentovi a před-
stavenstvu ČLK zahájit jednání s Minister-
stvem práce a sociálních věcí ČR o obno- 
vení činnosti expertní komise k proble- 
matice e-neschopenek za účasti zástupců 
ČLK.
n Sjezd ČLK ukládá prezidentovi a před-
stavenstvu ČLK vyvíjet tlak na příslušné 
orgány státní správy, aby si tyto důsledně 
plnily své povinnosti správních orgánů tý-
kající se kontroly personálního zajištění 
poskytování zdravotní péče a specializač-
ního vzdělávání lékařů.
n S účinností od 1. 1. 2019 se stanoví paušál-
ní náhrada za výkon funkce viceprezidenta 
ČLK, a to ve výši 75 % náhrady za výkon 
funkce prezidenta ČLK.
Zdůvodnění: Vzhledem k rozsahu pracovního 
vytížení a zajištění nezávislosti při výkonu 
funkce není důstojné, aby viceprezident vyka-
zoval jednotlivé hodiny, kdy pracuje pro ČLK. 
Z tohoto důvodu je racionální stanovit pau-
šální výši náhrady za výkon viceprezidenta.

Hlasování o usnesení:  
pro 193 / proti 18 / zdrželi se 14

Nabízíme smluvní  
mzdové podmínky.

Písemné přihlášky se strukturova-
ným životopisem a přehledem do-
savadní praxe, ověřenými kopiemi 
dokladů o dosažené kvalifikaci, vy-
pracovanou koncepci oddělení, výpi-
sem z trestního rejstříku (ne starším 
3 měsíce) a podepsaným prohláše-
ním o souhlasu s  použitím osobních 
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, zašlete 
nejpozději do 30. 11. 2018 na sekre-
tariát ředitelství Oblastní nemocni-
ce Mladá Boleslav, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje, třída Václava 
Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav 
v obálce označené heslem „Výběrové 
řízení – Primář interního oddělení“.
Další informace poskytne MUDr. Jitka  
Kolombová, MBA, na tel. 326 742 002, 
e-mail: jitka.kolombova@onmb.cz 

Oblastní nemocnice  
Mladá Boleslav, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje vyhlašuje  

výběrové řízení na obsazení funkce:

PRIMÁŘ 
INTERNÍHO 
ODDĚLENÍ

Požadavky:
❚ VŠ vzdělání lékařského směru
❚  specializovaná způsobilost  

v interním oboru dle zákona  
č. 95/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

❚  zdravotní způsobilost  
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů

❚  nejméně 10 let praxe v oboru
❚  Licence ČLK pro výkon funkce 

primáře – vedoucího lékaře 
v oboru nebo splnění podmínky 
pro vydání licence a doložení 
 licence nejpozději k datu nástupu 

❚  řídící a organizační schopnosti
❚  schopnost koordinace týmové 

práce
❚  komunikační schopnosti
❚  publikační činnost výhodou
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XXXIII. SJEZD ČLK

Informace k rozpočtu pro rok 2019

Členské příspěvky  
zůstávají stejné

Komora je finančně konsolidovaná
S potěšením mohu konstatovat, že naše 

komora je finančně konsolidovaná a zcela 
nezávislá na státu, přičemž hospodaření 
centra ČLK končí kladným hospodářským 
výsledkem již od roku 1999 a nejinak tomu 
bylo i v loňském roce. To je jistě pozitivní, 
neboť pouze ekonomicky silná a nezávislá 
profesní samospráva může hájit zájmy lékařů. 

Dosažený hospodářský výsledek  
po zdanění v jednotlivých letech:

2007 + 3 707 125 Kč

2008 + 3 433 570 Kč

2009 + 2 599 894 Kč

2010 + 1 415 566 Kč

2011 + 1 459 552 Kč

2012 + 3 730 586 Kč

2013 + 5 300 549 Kč

2014 + 3 836 690 Kč

2015 + 5 808 781 Kč

2016 + 1 709 380 Kč

2017 + 4 914 255 Kč

Jak jste již byli dříve informováni, 
představenstvo rozhodlo, že hospodářský 
výsledek centra ČLK + 4 914 255,28 Kč 
(po zdanění) za rok 2017 bude převeden 
do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po pře-

vodu tohoto hospodářského výsledku činí  
62 342 343,07 Kč.   

Zvyšování členských příspěvků 
nebylo tentokrát nutné

V listopadu 2017 schválili delegáti sjezdu 
zvýšení členských příspěvků a změnu klíče 
pro rozdělování výnosu z členských příspěv-
ků. Díky tomu je komora ekonomicky stabilní, 
a představenstvo tedy na svém říjnovém za-
sedání mohlo schválit návrh rozpočtu s tím, 
že doporučuje delegátům sjezdu ČLK nezvy-
šovat pro rok 2019 výši členských příspěvků. 
Delegáti sjezdu toto doporučení respektovali 
a členské příspěvky pro rok 2019 tak zůstávají 
v letošní výši. 

Rozpočet ČLK pro rok 2019 
umožňuje další rozvoj aktivit ČLK

Rozpočet centra ČLK pro rok 2019, tak 
jak byl sjezdem schválen bez navyšování člen-
ských příspěvků, v sobě zahrnuje v plné výši, 
tedy bez jakékoliv finanční spoluúčasti ze 
strany okresních sdružení, nezbytnou finanč-
ní podporu pro vydávání na vnějších vlivech 
nezávislého časopisu, jehož prostřednictvím 
ČLK plní vůči svým členům svoji informační 
povinnost. Rozpočet obsahuje rovněž rezer-
vu pro mediální podporu aktivit ČLK, která 
spočívá zejména ve vydávání elektronického 

magazínu www.nasezdravotnictvi.cz, jehož 
prostřednictvím informujeme o zdravotnictví 
širokou veřejnost.

V příštím roce bychom také rádi dokončili 
práce na Registru ČLK a vybudovali nový 
vzdělávací e-learningový portál.   

Rozpočet centra ČLK počítá rovněž ten-
tokrát s podporou pro naši tolik úspěšnou 
lékařskou fotbalovou reprezentaci i  pro 
organizaci Lékaři bez hranic, s níž komora 
léta spolupracuje. Jako rozpočtovou rezervu 
navrhujeme vyčlenit 200 000 Kč na činnosti 
Sekce mladých lékařů ČLK.

Rozpočet počítá dále s částkou 7 000 000 Kč,  
kterou bychom spolu s  penězi z  rezerv 
a půjček od celkem 32 jednotlivých OS ČLK  
(v celkové výši 14 165 000 Kč) chtěli využít na 
rekonstrukci Domu lékařů, která by měla být 
zahájena v prvním pololetí roku 2019. V této 
souvislosti bych ještě jednou chtěl poděkovat 
nejenom 32 OS ČLK, která nám poskytla půjč-
ku, ale také 12 OS ČLK, která nám poskytla 
dary v celkové výši 690 000 Kč (byly zahrnuty 
mezi příjmy roku 2018), MO LOK-SČL Praha 4  
za 100 000 Kč, a především pak jednotlivým 
lékařkám a lékařům – členům komory, kteří 
věnovali na vybudování Domu lékařů celkem 
113 670 Kč. 

MUDr. Milan Kubek,

prezident ČLK 

Sjezd ČLK schválil návrh představenstva na ponechání členských příspěvků pro rok 2019 
ve stejné výši jako v roce 2018, a to včetně zachování způsobu rozdělení výnosů z členských 
příspěvků mezi centrum a jednotlivá OS ČLK.

Skupina Výše členských příspěvků na rok 2019 v Kč

1. soukromí + vedoucí lékaři 3 500

2. zaměstnanci + ostatní lékaři 2 500

3a. absolventi neplatící 0

3b. absolventi platící 1 000

4. nepracující důchodci 500

5. nedohledatelní 0

6. mateřská dovolená 0

7. pozdní vstup 10 000

Lékař/lékařka psychiatrie  
pro Centrum duševního 
zdraví
Psychiatrická nemocnice v Brně přijme 
lékaře/lékařku se specializovanou způsobilostí 
v oboru psychiatrie pro práci v Centru 
duševního zdraví na Jugoslávské ulici v Brně. 
Možno i na zkrácený pracovní úvazek. Nástup 
dle domluvy.

Nabízíme jedinečnou možnost podílet 
se na budování nové formy psychiatrické 
péče v multidisciplinárním týmu v rámci 
reformy psychiatrické péče. Dále nabízíme 
pracovní jistotu a stabilní zázemí v odborně 
i ekonomicky úspěšné nemocnici, která CDZ 
zřizuje, nadstandardní platové podmínky, 
dodatkovou dovolenou (celkem 30 dnů 
dovolené za rok), důchodové připojištění, 
možnost účasti na odborných konferencích, 
případně možnost využití stabilizačního bytu 
nemocnice.
Informace: osobní oddělení nemocnice, tel: 
548 123 239 nebo e-mail: stehlikova@pnbrno.cz
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Píšeme společný příběh.  
V Česku již 25 let

Tvoříme budoucnost. Již 25 let www.pfizer.cz

Historie společnosti Pfizer je plná příběhů. Příběhů našich vědců a jejich objevů. 
Příběhů pacientů, kterým naše léky zlepšují život. Již bezmála 170 let jsme přední 
světovou biofarmaceutickou společností. Za tu dobu jsme napsali miliony příběhů  
s dobrým koncem. I v České republice píšeme společný příběh. Příběh budoucnosti.

pfizer_inzerce_210x1297_lab_modra.indd   1 24.10.18   16:29
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Zpráva Revizní komise ČLK 
Počet stížností se od roku 2015 téměř nemění. RK jako každoročně přiložila k psané zprávě RK ČLK pro delegáty 
sjezdu přehled stížností přidělených do jednotlivých RK OS k porovnání. Za rok 2017 bylo registrováno 1148 
(resp. 1501) stížností, z toho bylo 1106 postoupeno k řešení okresním disciplinárním orgánům. Pověření 
členové RK ČLK odmítli 405 stížnosti (asi 27 % ). K 12. 10. 2018 bylo zaregistrováno 959 (resp. 1271) stížností, 
odmítnuto 301. 

Stížnostní agenda
Pro častější změny pracoviště lékaře či 

jeho působení na více pracovištích se zvyšují 
problémy s přidělováním kauz na příslušná OS 
ČLK. RK přiděluje stížnosti do okresu podle 
místa registrace lékaře v době, kdy se údajný 
skutek měl stát. Je možnost zažádat o delega-
ci kauzy (z důvodu vhodnosti či podjatosti). 
V roce 2017 bylo žádáno o delegaci kauzy ve 22 
případech, z toho v 16 případech bylo vyhověno, 
do 12. 10. 2018 bylo zažádáno o delegaci ve 33 
případech, z toho ve 27 bylo vyhověno.

Členové RK ČLK se účastní jednání nezá-
vislých odborných komisí (NOK).

V roce 2017 bylo projednáno 16 případů, 
2 byly zhodnoceny jako postup non lege artis. 

Do 12. 10. 2018 bylo NOK 10krát, z toho  
2 případy non lege artis.

Problémy se získáváním zdravotnické do-
kumentace:

ČLK má právo nahlížet do ZD podle zákona 
č. 372/2011Sb., § 51, odst. 4 a § 64, odst. 2, písm. d)  
a podle právního výkladu ČLK a legislativní rady 
vlády. Dále dle zákona č. 220/1991Sb. – uplat-
ňování disciplinární pravomoci. Nouzovým 
řešením je vyžádání souhlasu poškozeného 
nebo jím poskytnutá dokumentace.

RK ČLK doporučuje (opakovaně) všem lé-
kařům 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.

Bez povinného členství v ČLK nesmí lékař 
na území ČR léčit.

Cizinci ze zemí mimo EU bez složení apro-
bační zkoušky nemohou pracovat jako lékaři bez 
trvalého dozoru, jsou na úrovni medika. Sou-
časně nejsou oprávněni používat titul MUDr.

Kontrolní činnost
Kontrola ekonomiky a hospodaření ČLK 

probíhala průběžně v součinnosti s ekonomic-
kým oddělením ČLK v Olomouci.

Výraznou pozornost věnuje RK ČLK výběru 
členských příspěvků včetně dlužných částek 
za předchozí roky. Příspěvky mají být zapla-
ceny do 1. 3. běžného roku. K 30. 9. 2018 nebyly 

členské příspěvky za rok 2017 (termín do 1. 3. 
2017) vybrány ve výši 6 652 222 Kč (!), za období 
2015–2017 celkem ve výši 2 119 114 Kč. Nepla-
tiči členských příspěvků jsou nejdříve řešeni 
zahájením disciplinárního řízení a uložením 
disciplinárního opatření pro neplnění povin-
ností člena ČLK, až poté se řeší právní cestou. 

RK apeluje na představenstva OS ČLK, aby 
urychleně podala návrh na zahájení disciplinár-
ního řízení proti neplatičům.

Delegátům XXXIII. sjezdu ČLK bylo jako 
každoročně předloženo písemné porovnání 
hospodaření jednotlivých OS ČLK srovnaných 
podle počtu členů, s vyčíslením nákladů za jed-
notlivé položky i s přepočtem na jednoho člena 
pro porovnání efektivity hospodaření jednotli-
vých okresů. RK ČLK apeluje na představenstva 
jednotlivých OS ČLK, aby spíše než by platila 
některé zbytečně vysoké náklady (např. nájem-
né kanceláře apod.), adekvátně ohodnotila práci 
funkcionářů OS ČLK či jinak z příspěvků svých 
členů podpořila např. lékaře seniory. Z přilože-
ného přehledu si mohou lékaři učinit předsta-
vu 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 vydá-
vání časopisu Tempus medicorum za zhru-
ba 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 děkuje oběma kancelářím ČLK 
(v Praze i v Olomouci), především však děkuje 
za práci (často nevděčnou) členům revizních 
komisí okresních sdružení ČLK. 

Revizní komise ČLK pracovala v nezmě-
něném složení:

Členové zvolení za Čechy: MUDr. Jana Ve-
dralová (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 Ja-
náček, MUDr. František Řezník.  

MUDr. Jana Vedralová, předsedkyně Revizní komise 

Nově zvolená Revizní komise ČLK: MUDr. Mgr. Ivana Kohnová, MUDr. Hana Čejková, MUDr. Jana 
Vedralová, MUDr. Hana Vejvarová (sedící zleva); sekretářka Pavla Hloušková, MUDr. František 
Řezník, MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., MUDr. Tomáš Sýkora, MUDr. Ivo Janáček, MUDr. Zdeněk 
Rybář (stojící zleva)
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Zpráva Vědecké rady ČLK
Vědecká rada ČLK je poradním orgánem představenstva a prezidenta ČLK, dále plní úkoly vyplývající ze 
stavovských předpisů komory. Tvoří ji předseda Vědecké rady ČLK, prezident ČLK, výkonný sekretář ČLK 
a členové (renomované autority jednotlivých medicínských oborů). Vědecká rada se zabývá odbornými 
otázkami a vydává k nim stanoviska.

Pro jednotlivé důležité obory medicíny 
jsou vytvořeny oborové komise. Předseda Vě-
decké rady ČLK na základě souhlasu Vědecké 
rady jmenuje a odvolává předsedy a členy 
těchto komisí. Vědecká rada a její oborové 
komise zpracovávají v rozsahu stavovských 
předpisů odborné posudky, které zpravidla 
slouží jako podklad pro řešení stížností. Kaž-

dý člen ČLK je oprávněn požádat prezidenta 
komory, aby Vědecká rada posoudila správ-
nost jeho odborného postupu v konkrétním 
případě. 

Oborové komise Vědecké rady ČLK také 
přezkušují lékaře v případech, kdy nesplňují 
některou z podmínek pro udělení osvědčení 
k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře.

Vědecká rada ČLK zároveň schvaluje na 
základě odborného posouzení oborovou ko-
misí VR ČLK akreditace pracovišť ke školení 
lékařských výkonů a k vydávání funkčních 
licencí na základě Stavovského předpisu č. 12. 
V rozsahu uvedeného stavovského předpisu 
vydává VR ČLK licence školitelů a funkční 
licence. Taktéž podává odborné vyjádření 
k žádostem pracovišť týkajícím se celoživotní-
ho vzdělávání lékařů na základě Stavovského 
předpisu č. 16.

Přehled činnosti Vědecké rady ČLK
V roce 2018 vydala VR ČLK následující sta-
noviska:

l Podmínky zkoušky z českého jazyka 
v rámci aprobační zkoušky
l Stanovisko k problematice převze-
tí pacienta cílovým poskytovatelem 
akutní lůžkové péče od zdravotnické 
záchranné služby  

l Doporučení VR ČLK členům akredi-
tačních komisí
l Posouzení žádosti o akreditaci magis-
terského programu LF MU Brno
l Požadavky na personální zabezpečení 
protialkoholní záchytné služby
l Stanovisko k nabídce zahraničních 
e-learningových kurzů  

Další činnost VR ČLK
 Akreditace školicích pracovišť a licence 

školitelů schválené na zasedání VR v roce 
2018

l 15 akreditací školicích pracovišť 
l 43 licencí školitelů

V období od 1. 1. do 31. 10. 2018 bylo vydá-
no celkem 90 funkčních licencí.

V tomtéž období bylo oborovými komi-
semi VR ČLK na základě žádosti o licenci 
vedoucího lékaře a primáře přezkoušeno 
celkem 10 lékařů.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
členům vědecké rady, MUDr. Pavlu Kubíč-
kovi – vědeckému sekretáři a v neposled- 
ní řadě i Andreje Špergerové, která vede  
sekretariát VR ČLK, za jejich dosavadní 
práci.

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.,

viceprezident, předseda Vědecké rady ČLK

Přehled odborných posudků vydaných VR ČLK v roce 2017
žadatelé počet ukončené u žádosti více než 1 OP postup lékařů lege artis postup lékařů non lege artis zrušeno

OS 87 84 7 63 21 3

ČR 1

RK

lékař 16 15 11 4 1

zdravotnické 
zařízení

3 2 2 1

celkem 107 101 76 25 5

      
Přehled odborných posudků vydaných VR ČLK v roce 2018

žadatelé počet ukončené u žádosti více než 1 OP postup lékařů lege artis postup lékařů non lege artis zrušeno

OS 55 31 3 21 10

ČR 2 1 1

RK

lékař 12 9 8 1
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Zpráva Čestné rady ČLK
Při úvahách o disciplinární činnosti v ČLK je třeba mít stále na zřeteli, že stejně jako u každé stavovské 
organizace slouží k tomu, aby se naše svobodné lékařské povolání vykonávalo odborně a mravně. Čestná 
rada ČLK tudíž pozitivně hodnotí mírný meziroční pokles počtu nových kauz.

V období od listopadu 2017 do října 2018 
pracovala Čestná rada ČLK ve složení: předseda 
prof. MUDr. Richard Škába, CSc., místopředseda 
MUDr. František Liška, členové MUDr. Michal 
Bambas, MUDr. Jiří Dostál, MUDr. Ladislav 
Douda, MUDr. Václav Mazáč, MUDr. Jiří Spáčil, 
CSc., MUDr. Bohumil Tureček, MUDr. Len-
ka Ťoukálková. Ředitelem kanceláře, která je 
společná pro čestnou radu a revizní komisi, je 
MUDr. Tomáš Merhaut, odborným a vědeckým 
pracovníkem JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D., 
sekretářkami Pavla Zimová, Pavla Hloušková  
a Petra Trojanová.

ČR ČLK jednala na jedenácti řádných zase-
dáních, devíti dvoudenních a dvou jednoden-
ních, která se konala pravidelně každý měsíc 
(kromě srpna). Sedmkrát byla zasedání v kan-
celáři ČLK v Praze, čtyřikrát v Olomouci. 

V dubnu (13. 4. 2018) proběhl v kanceláři 
ČLK v Praze již osmý Mezikrajský seminář pro 
členy revizních komisí a čestných rad OS ČLK 
Středočeského, Jihočeského, Severočeského 
a Západočeského kraje a hlavní město Praha. 
Zúčastnilo se ho, kromě členů ČR a předsedky-
ně RK ČLK, patnáct zástupců dvanácti okresů 
a pražských obvodů. Z trvalého zájmu o tuto 
akci lze konstatovat, že aktivní péče ČR ČLK 
o disciplinární činnost v okresních sdruženích 
se ukázala jako krok správným směrem, protože 
stále platí, že disciplinární činnost na okresní 
úrovni je disciplinární činností „v první linii“.

Kromě svých pravidelných zasedání se 
členové Čestné rady ČLK zúčastnili XXXII. 
řádného sjezdu ČLK (11.–12. 11. 2017) v Brně, 
shromáždění grémia pro volbu Rytíře českého 
lékařského stavu (11. 1. 2018) a pasování Rytíře 
českého lékařského stavu, které proběhlo dne 
15. 3. 2018. Byly připraveny dva příspěvky do 
časopisu Tempus medicorum. 

Čestná rada ČLK řešila v tomto období 
celkem 315 kauz, 304 z nich bylo projednáno 
v režimu pléna, 11 bylo řešeno jako disciplinární 
řízení před ČR ČLK, dřívější „senáty“. Nově bylo 
přijato 284 kauz (265 námitek proti rozhodnu-
tí disciplinárních orgánů OS ČLK, 6 odvolání 
lékařů a 13 kauz předaných z OS ČLK). Kauz 
opakovaně řešených bylo 20. Jako disciplinární 
orgán druhého stupně řešila Čestná rada ČLK 
311 kauz (304 námitek a 7 odvolání).

Při projednávání 304 námitek bylo ve 175 

kauzách (67 %) rozhodnutí disciplinárních 
orgánů OS ČLK potvrzeno a v 86 případech  
(33 %) bylo rozhodnutí disciplinárních orgánů 
OS ČLK zrušeno a věc vrácena k novému pro-
jednání, z toho u 24 kauz bylo OS ČLK uloženo 
vyžádat odborné posouzení. Tři kauzy byly 
delegovány na jiné OS ČLK. V šesti kauzách 
bylo řízení o stížnosti zastaveno, neboť námitka 
byla podána opožděně, vzata zpět nebo podána 
neoprávněnou osobou. V devíti případech si  
ČR ČLK vyžádala posudek oborové komise Vě-
decké rady ČLK nebo jeho doplnění. Ve třech 
kauzách byl vyslechnut člen oborové komise VR 
ČLK v přítomnosti disciplinárně obviněných lé-
kařů, v 16 případech byla vyžádána zdravotnická 
dokumentace. 

V rámci sedmi odvolacích řízení Čestná rada 
ČLK ve třech případech rozhodnutí z prvního 
stupně potvrdila, dvakrát od disciplinárního 
opatření upustila a dvakrát rozhodnutí z prvního 
stupně zrušila a vrátila k novému projednání. 

Jako prvoinstanční orgán řešila ČR ČLK 
čtyři kauzy. Jedenkrát bylo řízení zastaveno, 
dvakrát bylo řízení odročeno a jedenkrát bylo 
rozhodnuto o podmíněném vyloučení z ČLK 
se zkušební dobou dvou let. 

Byly projednány dvě žádosti o zahlazení 
disciplinárního opatření, které byly kladně po-
souzeny.

Při hodnocení sledovaného období byl za-
znamenán mírný meziroční pokles počtu no-
vých kauz. Spolu s ním poklesl i počet námitek. 

Počet odvolání zůstal zhruba stejný (5/6). Počet 
disciplinárních řízení před Čestnou radou ČLK 
mírně vzrostl z devíti na jedenáct řízení. 

Počet potvrzených rozhodnutí okresních 
disciplinárních orgánů, který je možno pova-
žovat za určitý indikátor kvality okresní dis-
ciplinární činnosti, mírně vzrostl, a to z 62 na 
67 procent.

Stále se však nedaří odstranit případy dlou-
ho řešených kauz na všech úrovních. Prodleva 
není vždy jen na straně disciplinárních orgánů, 
ale v mnoha případech v neúměrně dlouhé době 
vypracování odborných posudků. Členové dis-
ciplinárních orgánů, zvláště na okresní úrovni, 
tak nemohou kauzu včas uzavřít, a jsou navíc 
vystavováni opakovaným útokům ze strany stě-
žovatelů, obviňováni z liknavosti a záměrného 
prodlužování šetření v rámci kolegiality. 

I přesto, že se může disciplinární řízení v ně-
kterých případech prodloužit, je třeba, aby bylo 
vždy vedeno řádně a profesionálně. Discipli-
nární činnost v ČLK  slouží v prvé řadě k tomu, 
aby se svobodné lékařské povolání vykonávalo 
odborně správně a mravně. Takto vykonávané 
lékařské povolání pak přináší užitek a radost 
pacientovi i jeho lékaři.

Čestná rada ČLK děkuje všem spolupracov-
níkům z okresních i centrálních orgánů ČLK za 
dobrou a korektní spolupráci nejen v letošním 
roce, ale po celou dobu svého funkčního období. 

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

předseda Čestné rady ČLK 

Nová Čestná rada ČLK: (sedící zleva) MUDr. František Liška, MUDr. Lenka Doležalová,  
MUDr. Lenka Ťoukálková, prof. MUDr. Richard Škába, CSc., horní řada zleva MUDr. Michal  
Bambas, MUDr. Bohumil Tureček, MUDr. Ladislav Douda, MUDr. Václav Mazáč, MUDr. Jiří Dostál.
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Zpráva Etické komise ČLK
Jarní zasedání Etické komise proběhlo 17. 5. 2018 a podzimní 25. 10. 2018. V průběhu roku pracovali 
členové pomocí e-mailové korespondence. Celkem bylo přijato a řešeno 26 podnětů jak ze strany lékařů, 
tak ze strany veřejnosti. Deset podnětů bylo předáno Revizní komisi ČLK, jeden byl řešen ve spolupráci 
s právním oddělením ČLK.

Lékařský slib
Podle zadání prezidenta ČLK a předsta-

venstva ČLK pracovali členové EK na verzích 
překladu lékařského slibu přijatého Světo-
vou lékařskou asociací (WMA), které je ČLK 
členem. Srovnali jsme některé lékařské sliby 
z minulosti i sliby jednotlivých lékařských 
fakult a zjistili jsme značné rozdíly a spíše 
slavnostní formálnost slibů při promocích. 
Všichni členové EK se shodli, že nový moderní 
slib WMA odpovídá podmínkám současné 
doby, obsahuje všechny náležitosti a popisuje 
všechny potřebné povinnosti lékaře, ke kte-
rým jej zavazuje. Současně jsme zvažovali, 
jakou formou by tento slib měl být u nás po- 
užit. EK jej doporučuje zařadit do stavovských 
předpisů ČLK jako preambuli Etického ko-
dexu. Originální text i překlad jsou v příloze.

Poskytování život udržující 
léčby dětským pacientům 

MUDr. Lokaj seznámil členy s prvotním 
dokumentem Sekce dětské paliativní péče 
ČSPM ČLS–JEP „Stanovisko k poskytování 

život udržující léčby dětským pacientům“. 
EK byla požádána, aby se k problematice 
v přineseném dokumentu vyjádřila. EK se 
shodla na několika bodech. Ošetřující lé-
kař by měl mít vždy shodu s rodiči dítěte, 
jakou informaci dítěti ohledně diagnózy 
sdělit. Dětskému pacientovi odpovídat na 
položené otázky a použít vhodný slovník 
úměrný věku dítěte. Zároveň zajistit komu-
nikaci s dítětem včas, kdy je to ještě možné. 
Paliativní analgosedace je namístě, v praxi 
se běžně používá. Nezbytné podání opiátů 
a další sedace je léčbou, není považována 
za eutanázii, i když může zkrátit poslední 
okamžiky života. Doc. Drábková poskytla 
další odborné materiály k danému tématu. 
Práce na dokumentu ještě není dokončena 
a bude dále pokračovat. 

Personální devastace českého 
zdravotnictví a Projekt Ukrajina

Etická komise se zabývala personální de-
vastací českého zdravotnictví i tzv. Projektem 
Ukrajina. EK se shodla, že ČLK nebrání pří-
stupu cizinců na náš pracovní trh, ale lékaři 
cizinci by měli pracovat za stejných podmínek 
jako čeští lékaři, neměli by být zvýhodňováni 
ani diskriminováni. Je nezbytné dodržovat 
zákony opravňující k výkonu povolání léka-
ře a je nezbytné zachovat odbornou úroveň 
srovnatelnou s  našimi lékaři, a  to včetně 
schopnosti komunikace v  českém jazyce. 
Členové EK vyjádřili zklamání nad tím, že 
premiér Babiš tento, fakticky nelegální, pro-
jekt nezastavil, jak sliboval. EK nesouhlasí, 
aby stát řešil personální potíže ve zdravot-
nictví zaměstnáváním cizinců bez ověření 
kvalifikace a v rozporu se zákonem. Bez řád-
ného vyřešení pracovních podmínek lékařů 
nikdy nedojde ke stabilizaci zdravotnictví. 
Chytří mladí lidé přirozeně dají přednost 
jiné profesi, která není tak namáhavá, je lépe 
ohodnocená a poskytne jim větší osobní po-
hodu a radost z práce.

Kvalita pečovatelských 
služeb, eutanázie

V průběhu tohoto, stejně jako loňského 

roku jsme se několikrát dostali na téma 
kvality pečovatelských služeb a dostup-
nosti lékařské péče v takových zařízeních. 
Opětovně jsme konstatovali, že je to velmi 
nepřehledná oblast a péče o seniory, coby 
velmi zranitelné osoby, je mnohdy zajiš-
ťována laickými pracovníky, kteří nemají 
potřebnou erudici, jak situaci vyhodnotit 
a kdy lékaře zavolat. Bohužel, někdy ani 
doporučení lékaře, který se pacienta za-
stává, není respektováno, jak jsme moh-
li vidět v  jedné kauze. Celkově je pohled 
naší společnosti na seniory špatný a péče  
o ně není na špici zájmu. V této souvislosti 
jsme znovu diskutovali na téma eutaná-
zie, které se opět objevuje v politických 
kruzích, a  je zvažována její „legalizace“. 
EK vážně varuje před zlehčováním a zjed-
nodušováním tohoto tématu. Odvolávání  
se politiků na praxi v Nizozemsku pova-
žujeme za nebezpečné. Dokud v naší zemi  
nebude fungovat perfektní pečovatelská 
péče stejně jako v Nizozemsku, nemá po-
litická lobby morální právo takové téma 
otevírat. 

Problém specializačních 
zkoušek a akreditací

Na podzimním jednání byl diskutován 
problém zmrazeného specializačního vzdě-
lávání lékařů a akreditací školicích praco-
višť kvůli chybějící prováděcí vyhlášce. To 
uvádí lékaře do existenční nejistoty. Zdr-
žovací chování Ministerstva zdravotnictví 
je neomluvitelné.

Etická komise ČLK pracovala ve složení:
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., doc. 

MUDr. Jarmila Drábková, CSc., PaedDr. 
Alena Gajdůšková, MUDr. Zdeněk Kalvach., 
CSc., MUDr. Petr Lokaj, JUDr. Ing. Lukáš 
Prudil, PhDr., PhDr. Tomáš Sedláček, prof. 
Jan Sokol, Ph.D., MUDr. Helena Stehlíko-
vá – předsedkyně EK, MUDr. Ivana Vraná 
– místopředsedkyně EK, MUDr. Jiří Wi-
cherek.

MUDr. Helena Stehlíková,

předsedkyně Etické komise ČLK
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Zpráva oddělení vzdělávání ČLK
Lékařům každoročně nabízíme 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.

Systém celoživotního vzdělávání v ČR pa-
tří mezi nejpropracovanější a nejstabilnější 
v Evropě. Důležitou informací pro členy ČLK 
je též skutečnost, že celý systém je plně finanč-
ně soběstačný a není financován z členských 
poplatků. Hlavním příjmem jsou poplatky za 
registraci vzdělávacích akcí ze strany třetích 
subjektů a prezentací komerčních firem na 
těchto akcích. Zatímco v roce 2016 dosáhl 
celkový příjem za registraci a prezentaci té-
měř 6,7 mil. Kč, v roce 2017 se zvýšil na 7,1 mil. 
a letos k 30. 9. 2018 se pohyboval již kolem  
5 mil. Kč. Takto získané příjmy jsou opět vy-
užity pro další vzdělávání lékařů. Poplatky za 
účast na kurzech organizovaných přímo ČLK 
jsou pro naše členy čistě na úrovni nákladů 
nebo úplně zadarmo – např. e-learning. 

Od roku 2015 jsme pracovali na tom, aby 
oblast celoživotního vzdělávání nebyla pouze 
souborem vzdělávacích kurzů, ale aby celo-
životní vzdělávání bylo též uceleným systé-
mem, 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. 

E-learning ČLK
Vlastní e-learningový portál spustila ČLK 

v roce 2009. Cílem bylo poskytnout lékařům 
nezávislý zdroj elektronického vzdělávání, 
který bude komerčně zcela nezávislý a odbor-
ně garantovaný na té nejvyšší úrovni. ČLK tak 
byla mezi prvními lékařskými komorami ve 
světě, které tuto formu vzdělávání lékařům 
nabídly přímo. V současné době se vlastní 
e-learningový systém považuje mezi lékař-
skými komorami za standard. 

O e-learningové vzdělávání je velký zá-
jem, od roku 2009 se do něj přihlásilo 4350 
lékařů, systém v současné době nabízí 140 
kurzů. Má pro lékaře několik velkých výhod: 
umožňuje kvalitní vzdělávání přímo z ordina-
ce nebo z domova, je zdarma (pro členy plně 
hrazené ČLK), obsah je garantován předními 
odborníky v příslušných oborech a systém je 
zcela komerčně nezávislý.

Mimořádné akce a konference
Úspěšná tradice mimořádných konferen-

cí je spojena s aktuálními tématy prezento-
vanými předními odborníky a osobnostmi 
jak z ČR, tak ze zahraničí. Pro letošek ještě 
připravujeme konferenci v  rámci seriálu 
Etika a komunikace v medicíně, tentokrát 
s podtitulem „Můžeme to, co umíme?“ Pu-
blikace vydaná k této konferenci rozšiřuje 
řadu zajímavých titulů v edici celoživotního 
vzdělávání ČLK.

Mezi mimořádné akce patří též každo-
roční seminář Perspektivy celoživotního 
vzdělávání lékařů, kdy se uděluje Cena pre-
zidenta ČLK Za mimořádný přínos v oblasti 
celoživotního vzdělávání lékařů. Letos bylo 
ocenění uděleno MUDr. Jiřímu Valentovi. 

Vyhledávané jsou též dlouhodobé kurzy. 
Jedná se především o mimořádně úspěšnou 
Univerzitu medicínského práva, v letošním 
roce probíhá již 7. ročník. A v září zahájila 
druhý semestr výuky Akademie lékařské 
angličtiny.

Akademie postgraduální medicíny
ČLK od roku 2015 připravila pro lékaře 

nový formát vzdělávání – Akademii postgra-
duální medicíny. Uskutečňuje se ve spoluprá-

ci s nakladatelstvím Mladá fronta. Jde o sérii 
odborných vzdělávacích konferencí zaměře-
ných na speciální otázky v různých oborech, 
na kterých vystupují přední odborníci k dané 
problematice. V roce 2018 jich bylo celkem 
dvacet, např.: Opioidy, Reprodukční medicí-
na, Onemocnění související s lepkem a další.

V tomto kontextu byla s MF vytvořena 
dohoda o společném vydávání časopisu Post-
graduální medicína, který se stal oficiálním 
titulem celoživotního vzdělávání lékařů. ČLK 
se podílí na přípravě odborného obsahu a za-
jišťuje propojenost s celým systémem ČZV 
lékařů.

Diplom celoživotního 
vzdělávání lékařů

Diplom celoživotního vzdělávání lékařů 
se v současné době stává důležitým dokumen-
tem, který začínají vyžadovat zaměstnavatelé, 
ale též některé pojišťovny. Důležitou skuteč-
ností je též „bonifikace“ držitelů Diplomu 
celoživotního vzdělávání ČLK ze strany VZP, 
která byla zavedena v roce 2014.

Vzdělávací akce
Nabídka vzdělávacích akcí organizova-

ných přímo ČLK se od 20 kurzů nabízených 
v roce 2006 zvýšila na téměř 140 v současné 
době. Nabídka všech vzdělávacích akcí zařa-
zených do registru akcí ČLK dosahuje každo-
ročně kolem 3700 kurzů. V jednom měsíci je 
průměrně zařazováno přibližně 310 nových 
vzdělávacích akcí.

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 sytému s požadovaným evrop-
ským standardem. 

Vypracovali: 
doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Kim Hothanhová, Naďa Reitschlägerová,

 Leona Munzarová
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Zpráva právní kanceláře ČLK
V roce 2018 bylo k 1. říjnu právní kanceláři ČLK předáno k vyřízení celkem 2478 písemných podnětů. Jejich 
počet 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 nejčas-
těji se dotazy týkaly právní úpravy podle zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (práva 
a povinnosti ve vztahu lékař a pacient, povin-
ná mlčenlivost, zdravotnická dokumentace, 
informovaný souhlas, péče o nezletilé apod.), 
dále pak smluvních vztahů se zdravotními 
pojišťovnami, pracovněprávní problematiky, 
trestněprávní problematiky, problematiky spe-
cializačního vzdělávání lékařů, 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 lé-
kařů. Množství dotazů směřovalo také na no-
vou právní úpravu v tomto roce – nařízení EU  
č. 2016/679 – tzv. GDPR, pokračující proble-
matiku e-receptů atd. V ostatních případech se 
jednalo o podněty ze strany orgánů ČLK – před-
stavenstva, prezidenta, revizní komise, čestné 
rady, orgánů OSL ČLK –, dále o koresponden-
ci 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 aktu-
álního 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 
specializačního vzdělávání lékařů a kvalifikač-
ních dohod, řešení sporů mezi zaměstnavate-
lem a zaměstnancem, poskytování informací 
státním orgánům a s tím spojené nahlížení do 
zdravotnické dokumentace, informace souvise-
jící s nařízením EU č. 2016/679, eRecepty 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 pomě-
ru, 4. zdravotní pojišťovna dala lékaři výpověď 
smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, 
5. příslušný správní orgán vydal rozhodnutí 
o zrušení registrace nestátního zdravotnické-
ho 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 práv-
níky 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 měsíč-

ně účastní zasedání Čestné rady ČLK s tím, 
že právní kancelář ČLK pravidelně připravuje 
z právního hlediska podklady ke všem jedná-
ním Čestné rady ČLK a následně vypracovává 
rozhodnutí.

Právníci ČLK se pravidelně účastní zase-
dání představenstva ČLK a porady předse-
dů 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 part-
nery ČLK, připravují a kontrolují návrhy smluv, 
které ČLK uzavírá. 

Právníci ČLK pravidelně jednou měsíčně 
přispívají do časopisu Tempus medicorum 
články týkajícími se aktuální právní problema-
tiky. Vedle toho v časopise informují členy ČLK 
o všech důležitých legislativních změnách, které 
se vztahují k výkonu povolání lékaře. Rovněž 
připravují podklady k dalším článkům v tomto 
časopise pro ostatní přispěvatele.

Právní kancelář ČLK reviduje smlouvy, 
které ČLK uzavírá s dalšími subjekty a v pří-
padě potřeby se účastní jednání o obsahu těchto 
smluv.
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Na pokyn prezidenta ČLK právní kan-
celář zajišťuje bezplatné právní zastoupení 
a poskytuje bezplatné právní služby členům 
ČLK v tzv. „precedentních věcech“, jejichž vý-
sledek může mít význam i pro ostatní lékaře. 
V letošním roce však žádný nový precedentní 
případ nevznikl.

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 příslušné-
mu lékaři, popřípadě též jeho advokátovi, 
permanentní konzultativní právní podporu 
a všechny případy, kdy člen ČLK o tuto pod-
poru požádal, sleduje od počátku až do konce.

Právní kancelář ČLK dále zajišťuje vy-
máhání neuhrazených členských příspěvků 
soudní cestou. V roce 2018 šlo celkem o 16 
kauz. Soudy nadále rozhodují ve prospěch 
ČLK.

Právní kancelář ČLK dále pokračuje pro-
střednictvím soudního exekutora s vymáhá-
ním neuhrazených pokut, udělených čest-
nými 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 2018 právní kancelář ČLK připravi-
la 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 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnic-
ké dokumentaci, novelu zákona č. 378/2007 
Sb. a přípravu nové rámcové smlouvy mezi 
zdravotními pojišťovnami a poskytovateli 
zdravotních služeb. 

Právní kancelář ČLK se pravidelně podílí 
na aktualizaci stavovských předpisů a závaz-
ných stanovisek ČLK a na základě podnětů 
členů ČLK připravuje potřebné novelizace. 

V červnu roku 2018 v Praze a říjnu roku 
2018 v Olomouci proběhly za velkého zájmu 
členů ČLK dva právní semináře pro členy 
ČLK, které byly zaměřeny na právní aktuality 
pro lékaře. 

Právní kancelář se rovněž účastnila 1. 
sjezdu Sekce mladých lékařů v dubnu roku 
2018.

V září 2018 zahájila právní kancelář ČLK 
již 7. ročník Univerzity medicínského prá-
va, což je projekt zaměřený na praktické 
právní školení lékařů v této oblasti. I pro 
letošní ročník byla kapacita zcela naplně-
na, přihlášení posluchači budou absolvovat 
celkem 10 lekcí. S ohledem na pokračující 
velký zájem lékařů o zařazení do Univerzity 
medicínského práva bylo nutno pořádat 7. 
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 při-
hlášených převýšil kapacitní možnosti. Ze 
závěrečného anonymního testu spokojenosti 
posluchačů s úrovní 6. ročníku vyplynulo 
kladné hodnocení.

Právní kancelář ČLK stále aktualizuje 
knihovnu zdravotnické legislativy, která je 
všem lékařům dostupná na webových strán-
kách ČLK.

Právní kancelář ČLK rovněž poskytla 
analýzu úhradových dodatků ke smlouvám 
o poskytování a úhradě zdravotních služeb 
pro soukromé ambulantní poskytovatele 
zdravotních služeb.

Konečně právní kancelář ČLK byla rov-
něž nápomocna prezidentovi ČLK se zpra-
cováním a podáním trestního oznámení na 
několik osob či společností neoprávněně po-
skytujících zdravotní služby či nabízejících 
zdravotní služby podezřelého či absurdního 
obsahu.

V uvedeném období se na činnosti právní 
kanceláře po dobu celého roku podílelo cel-
kem 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.

JUDr. Jan Mach,

ředitel právní kanceláře ČLK

Mrtvé delegátské duše
Počet členů České lékařské komory roste a úměrně tomu se zvyšuje i počet oprávněných delegátů našeho 
sjezdu. Zatímco v listopadu 2015 měl sjezd 392 delegátů, vloni jich bylo již 402 a letos 410. Bez ohledu na 
tento nárůst zůstává však bohužel množství aktivních delegátů stále stejné.

Kvůli rostoucímu počtu oprávněných dele-
gátů je pořádání sjezdů pro komoru stále dražší. 
Vždy totiž musíme vše připravit tak, jako by 
přijeli všichni. Společně s hosty a zaměstnanci 
komory se tak jedná o akci pro zhruba 450 osob.

Mnohem závažnější je však skutečnost, že 
kvůli absenci velkého množství oprávněných 
delegátů se sjezdové jednání často pohybuje 
na samé hranici usnášeníschopnosti. Někteří 
delegáti prostě na sjezd z nejrůznějších příčin 
nepřijedou. Často jde o důvody závažné a omlu-
vitelné. Takový je život. Co si však myslet o těch 
delegátech, kteří se na sjezdu sice zaregistrují, 
ale vlastního jednání se vůbec neúčastní? Řada 
z nich si přitom nechává proplatit náhradu za 
celé sjezdové jednání. Takové chování bohužel 
není zdaleka ojedinělé.

Tak například na letošní sjezd se z celkového 
počtu 410 oprávněných akreditovalo pouhých 
360 delegátů (88 %). Skutečný počet delegátů 
přítomných v sále byl však nižší. Největší účast 
jsme zaznamenali při volbě viceprezidenta, 
které se účastnilo 328 delegátů (80 %). Naproti 
tomu o rozpočtu hlasovalo 287 delegátů (70 %), 
o zprávě o činnosti 285 a o závěrečném usnesení 
dokonce pouhých 225 (55 %) z celkového počtu 
410 oprávněných delegátů. 

Od roku 2000 platí pro volbu delegátů sou-
časný klíč, kdy je delegátem zvolen předseda 
okresního sdružení a za každých dalších zapo-
čatých 150 členů si na okresním shromáždění 
kolegové a kolegyně volí dalšího delegáta či de-
legátku. Situace však přestává být udržitelnou.

A právě proto představenstvo po opako-

vaném projednávání na poradách předsedů 
doporučilo sjezdu schválit změnu klíče pro 
volbu delegátů tak, aby se jejich počet mírně 
snížil a více reflektoval počet delegátů, kteří 
jsou ochotní aktivně pracovat. Podle návrhu 
představenstva by byl jako delegát zvolen 
předseda a poté druhý delegát za následu-
jících započatých 150 členů s tím, že další 
delegáty by okresní shromáždění volila již 
v počtu jeden na každých započatých 200 
členů. Tento dlouho diskutovaný návrh mírně 
zvýhodňoval malá okresní sdružení, pro která 
by například redukce počtu delegátů ze tří na 
dva byla citelnou, zatímco velké okresy reduk-
ci z patnácti na dvanáct příliš nepocítí. A to již 
proto, že právě u velkých okresů bývá účast 
delegátů slabší. Například z Brna dojelo letos 
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Účast delegátů na XXXIII. sjezdu ČLK v Praze
Aktuální nárok na počet delegátů a změny podle neschválené novely SP č.2

Okresní sdružení ČLK
Počet 
členů 

OS

Nárok OS 
na počet 
delegátů 
na sjezdu

Účast 
delegátů 

OS na 
sjezdu 
ČLK 
2018

Nárok OS 
na počet 
delegátů  
podle ne-
schválené 
novely SP 

č. 2
Benešov 382 3 1 3

Beroun 325 3 2 3

Blansko 407 3 3 3

Brno m 4 566 31 19 24

Brno v 403 3 3 3

Bruntál 360 3 3 3

Břeclav 384 3 3 3

Česká Lípa 331 3 3 3

České Budějovice 1 138 8 6 7

Český Krumlov 182 2 2 2

Děčín 389 3 3 3

Domažlice 154 2 2 2

Frýdek-Místek 931 7 5 6

Havlíčkův Brod 462 4 2 3

Hodonín 530 4 4 4

Hradec Králové 1 619 12 11 9

Cheb 357 3 3 3

Chomutov 429 3 3 3

Chrudim 371 3 3 3

Jablonec nad Nisou 333 3 3 3

Jeseník 126 1 1 1

Jičín 316 3 2 3

Jihlava 512 4 4 4

Jindřichův Hradec 316 3 3 3

Karlovy Vary 694 5 5 4

Karviná 868 6 6 5

Kladno 678 5 5 4

Klatovy 347 3 3 3

Kolín 446 4 3 3

Kroměříž 446 4 3 3

Kutná Hora 223 2 2 2

Liberec 802 6 6 5

Litoměřice 441 3 3 3

Louny 216 2 2 2

Mělník 318 3 1 3

Mladá Boleslav 561 4 3 4

Most 409 3 3 3

Náchod 369 3 3 3

Nový Jičín 576 4 2 4

Nymburk 298 2 2 2

Olomouc 2 057 14 12 11

Opava 683 5 5 4

Ostrava-město 2 102 15 13 12

Pardubice 762 6 5 5

Okresní sdružení ČLK
Počet 
členů 

OS

Nárok OS 
na počet 
delegátů 
na sjezdu

Účast 
delegátů 

OS na 
sjezdu 
ČLK 
2018

Nárok OS 
na počet 
delegátů  
podle ne-
schválené 
novely SP 

č. 2
Pelhřimov 267 2 1 2

Písek 330 3 3 3

Plzeň-jih 205 2 2 2

Plzeň-město 2 126 15 13 12

Plzeň-sever 97 1 1 1

Praha 1 724 5 5 5

Praha 2 2 038 14 13 11

Praha 3 255 2 2 2

Praha 4 2 381 17 13 13

Praha 5 2 921 20 19 16

Praha 6 1 080 8 7 6

Praha 7 165 2 2 2

Praha 8 1 151 8 8 7

Praha 9 542 4 4 4

Praha 10 1 404 10 9 8

Praha-východ 285 2 1 2

Praha-západ 167 2 2 2

Prachatice 170 2 2 2

Prostějov 413 3 1 3

Přerov 539 4 4 4

Příbram 522 4 4 4

Rakovník 150 1 1 1

Rokycany 167 2 2 2

Rychnov n. Kněžnou 242 2 2 2

Semily 312 3 3 3

Sokolov 259 2 2 2

Strakonice 271 2 2 2

Svitavy 433 3 3 3

Šumperk 433 3 3 3

Tábor 440 3 3 3

Tachov 116 1 1 1

Teplice 411 3 3 3

Trutnov 393 3 3 3

Třebíč 399 3 3 3

Uherské Hradiště 553 4 4 4

Ústí nad Labem 817 6 6 5

Ústí nad Orlicí 428 3 3 3

Vsetín 478 4 4 3

Vyškov 309 3 3 3

Zlín 954 7 6 6

Znojmo 447 3 3 3

Žďár nad Sázavou 389 3 3 3

Celkem 54 802* 410 360 361
* počet členů k 9. 8. 2018

 

do Prahy z 31 oprávněných delegátů pouhých 
19. Tak tedy i Brno by na první pohled radi-
kální redukci na navrhovaných 24 delegátů 
ve skutečnosti vůbec nepocítilo.

Je škoda, že sjezd nepodpořil návrh před-
stavenstva, jehož cílem nebylo nikoho po-
škodit, ale jen pragmaticky mírně redukovat 
počet delegátů tak, aby bylo pořádání sjezdů 

levnější a procento účastnících se delegátů 
vyšší. Ke schválení nám chybělo trochu velko-
rysosti ze strany velkých okresních sdružení. 

V přiložené tabulce naleznete nejenom 
počet členů vašeho okresního sdružení s po-
čtem oprávněných delegátů i počtem těch, 
kdo se na sjezdu zaregistrovali. Můžete se 
také podívat, co by právě pro vaše okresní 

sdružení znamenalo schválení změny navr-
hované představenstvem. 

O tom, kdo se jednání sjezdu skutečně 
účastnil a kdo chodil místo toho v Praze po 
nákupech, mají přehled jen předsedové okres-
ních sdružení, jejichž zodpovědností je také 
přiznání náhrady času a cestovného za účast 
na jednání sjezdu.                                     Milan Kubek

XXXIII. SJEZD ČLK
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Bilance a vize staronového  
viceprezidenta ČLK
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., byl na nedávném XXXIII. sjezdu České lékařské komory opětovně zvolen 
viceprezidentem. Zde je přehled jeho dosavadní činnosti a představy o úkolech pro nejbližší období:

Dosavadní činnost v ČLK
n Zákon o postgraduálním vzdělávání 
lékařů

Podílel jsem se na připomínkování novely 
tohoto zákona. Mým cílem bylo: 

1.  Zlepšit finanční a místní dostupnost 
vzdělávání lékařů 

2.  Dát postgraduálnímu vzdělávání jasná, 
přehledná a splnitelná pravidla 

3.  Zastavit atomizaci medicíny 
n Personální vyhláška

Při tvorbě této vyhlášky jsem prosazoval 
zachování odpovídajícího počtu odborného 
personálu, který by umožňoval poskytování 
kvalitní péče pacientům. V nedávné době se 
podařilo zastavit revizi této vyhlášky, v jejímž 
rámci žádali ředitelé nemocnic snížení počtu 
personálu oproti stávajícímu znění. 
n Další legislativní činnost 

Spolu s ostatními kolegy jsem připomín-
koval řadu dalších právních norem, které se 
dotýkají zdravotnické problematiky.
n Veřejný seznam lékařů

Podílel jsem se na kultivaci seznamu 
lékařů, který zveřejňuje komora na svých 
webových stránkách. Ve spolupráci se se-

kretariáty okresních a obvodních sdružení 
ČLK jsou data o lékařích průběžně aktuali-
zována. Veřejný seznam členů nově obsahuje 
i informace o zahraničních lékařích, kteří se, 
podle dřívějších právních předpisů, stali členy 
komory, ale neabsolvovali aprobační zkoušku, 
resp. nedisponují povolením Ministerstva 
zdravotnictví ČR.
n Stanoviska Vědecké rady komory

Vědecká rada vydává k odborným pro-
blémům stanoviska, která jsou podkladem 
pro rozhodování výkonných orgánů České 
lékařské komory.
n Práce s médii 

V maximální míře jsem komunikoval s tiš-
těnými médii, rozhlasem a televizí se snahou 
o co nejobjektivnější obraz práce lékaře a pro-
blematiky zdravotnictví.  
n Přednášky studentům LF, spolupráce se 
spolky mediků, účast na okresních shro-
mážděních ČLK 

Přednášel jsem studentům lékařských 
fakult a spolupracoval jsem se spolky mediků 
se záměrem co nejvíce informovat o činnos-
ti komory a o zdravotnické problematice. 
Rovněž jsem se zúčastnil prakticky všech 
okresních shromáždění ČLK, na která jsem 
byl pozván.

Vize a úkoly pro další období
n Kultivace postgraduálního vzdělávání 
Zabránit prodlužování doby vzdělávání

V současné době se projednává náplň 
vzdělávání v jednotlivých lékařských oborech.  

U některých odborností jsou navržené doby 
vzdělávání delší, než stanoví zákon. Přitom 
již při projednávání zákona v parlamentu 
byly tyto doby stanoveny a jsou delší než doby 
vymezené evropskou směrnicí. Pokud se naši 
lékaři budou muset připravovat k samostat-
nému výkonu činnosti déle než v okolních 
zemích, budou oproti zahraničním lékařům 
v nevýhodě. I tato skutečnost může být im-
pulzem k dalšímu odchodu našich lékařů do 
zahraničí.  
Lékař po kmeni není atestovaný lékař.
Lékař se musí po dobu přípravy vzdělávat, 
nikoliv vyplňovat personální mezery

V protikladu k prodlužování doby přípra-
vy se objevují názory, že lékař po absolvování 
kmene by mohl samostatně sloužit a praco-
vat. Komora bude nadále hájit stanovisko, že 
doba přípravy by měla být maximálně využita 
ke vzdělávání mladých lékařů a ti by měli 
mít během své přípravy možnost se kdykoliv 
obrátit na svého staršího, plně erudovaného 
kolegu, resp. školitele.  Pokud toto pravidlo 
nebude dodrženo a předatestační příprava 
nebude náležitě intenzivní a kvalitní, pak 
samozřejmě ke zvládnutí oboru nebude stačit 
ani dvojnásobná doba. 
Zahraniční lékař bez ověření jazykové a od-
borné způsobilosti nemůže pracovat na pozici 
lékaře

Lékařská komora musí nadále trvat na 
dodržování zákonů a upozorňovat na jejich 
porušování. Není možné, aby lékaři, kteří 
nemají patřičné vzdělání, protizákonně vyko-

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
54 let, ženatý, tři děti
Vzdělání:  LF UP Olomouc (1989) 
 Ph.D. (2007) 
Zaměstnání:  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc (od 1989) 
 výuka na LF UP Olomouc (od 1996)
Funkce v ČLK: člen představenstva OS ČLK (1996–2001, 2003–2013) 
 člen představenstva ČLK (1997–2006)    

 člen Licenční komise ČLK (od 2002)    
 předseda VR ČLK (od 2009)     
 viceprezident ČLK (zvolen 2008, 2013)

zaměstnanci v naší péčiKontakt  | E kariera@euc.cz N 800 400 100
A  A  www.euc.cz/kariera

Pro naše kliniky v Praze, Brně, Olomouci, Kladně, Českých 
Budějovicích a Hradci Králové hledáme šikovné radiology. 
Nabízíme podmínky, které přizpůsobíme vašim individuálním 
potřebám tak, abyste u nás byli spokojeni. A k tomu můžete 
pracovat v moderně smýšlející společenosti. Nestálo by to za 
zvážení? Ozvěte se nám. Určitě se domluvíme.  

Když je vám v práci 
dobře, i rentgeny se
hned zdají veselejší!  

Hledáme RADIOLOGY, kteří 
chtějí být v práci SPOKOJENÍ!
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návali odbornou praxi. Manažeři nemocnic, 
kteří tuto praxi připouštějí, vystavují nepři-
měřenému riziku nejen ostatní zdravotníky, 
kteří jsou nuceni s těmito lékaři pracovat 
a napravovat jejich odborná pochybení a pra-
covat v prostředí s komunikační bariérou. 
Ohroženi jsou zejména pacienti takto „fun-
gujících“ zařízení.
n Zabránit dalšímu upevňování řetězců 
v systému českého zdravotnictví

Pokud má být povolání lékaře svobodné 
a nezávislé, musí lékař co nejméně podléhat 
tlakům zaměstnavatelů a vlastníků zdravot-
nických zařízení. V nemocničním sektoru 
je dosažení nezávislosti nereálné, ale i zde 
by neměli existovat regionální monopolní 
poskytovatelé zdravotní péče, protože pak 
dochází k situaci, že jak zdravotnický per-
sonál, tak pacienti mají velice omezený pro-
stor pro výběr poskytovatele. Pokud takto 
zanikne přirozené konkurenční prostředí, 
dochází k poklesu kvality poskytované péče 
i k poklesu spokojenosti zaměstnaného per-
sonálu. Totéž se týká i ambulantních zaříze-
ní. Komora by měla více otevřít téma, zda 
i u nás, za účelem udržení kvality, nepřijmout 
předpisy, které fungují v některých vyspě-

lých státech a které určují, že vlastníkem 
ambulance může být pouze lékař, jenž v ní 
pracuje.  Příklady takovéto nezávislosti vý-
konu povolání existují i v našem státě. Inspi-
rovat bychom se mohli například u advokátů 
a veterinárních lékařů. 
n Medicína jako umění
Dalším, neméně důležitým úkolem, který 
lékařskou komoru nadále čeká, je zachování 
„ars medicinae“ – medicíny jako umění. Musí-
me se bránit „odlidšťování“ medicíny, ke kte-
rému mnohdy směřuje neuvážené zavádění 
některých manažerských postupů a bezhlavá 
elektronizace medicíny. Nedávno jsem slyšel 
větu, která by měla být naším mementem: 
„Dobrý lékař léčí diagnózu, vynikající léčí pa-
cienta.“ Odlidšťování medicíny a nedostatek 
času na komunikaci lékaře s pacientem vede 
ke zvýšené poptávce po léčitelských meto-
dách.  Komora by se měla podílet na vytvoření 
takových podmínek, aby se lékař mohl svému 
pacientovi patřičně a bez časového stresu 
věnovat. Rovněž by se komora měla účastnit 
stanovení pravidel pro oblast léčitelství. 
n E-zdravotnictví
E-zdravotnictví by mělo být založeno na 
principu dobrovolnosti a výhodnosti pro 

uživatele, tj. pacienta a  lékaře, nikoliv  
pro zadavatele. Pacient by měl mít mož- 
nost kdykoliv odmítnout, aby jeho data byla 
elektronicky centrálně shromažďována. 
Stejnou možnost nezapojení se do elek-
tronického systému s centrálním sběrem 
dat nebo některé jeho součásti by měl mít 
i lékař.   
n Přenos kompetencí
Pokud se týče problematiky přenosu kompe-
tencí (task shifting), komora by měla nadále 
zastávat stanovisko, že kvalifikovaná medi-
cínská rozhodnutí a lékařské postupy musí 
zůstat výhradně v rukou lékařů.

Chtěl bych, aby Česká lékařská komora 
byla silnou, váženou organizací, která bude 
hájit práva pacientů na kvalitní zdravotní 
péči a práva lékaře na solidní podmínky pro 
výkon odborné praxe. 

Komora musí být sjednocující platfor-
mou pro všechny skupiny lékařů, protože 
pouze navenek jednotný lékařský stav bude 
mít náležitě důstojné postavení ve společ-
nosti.

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., 

viceprezident, předseda VR ČLK

zaměstnanci v naší péčiKontakt  | E kariera@euc.cz N 800 400 100
A  A  www.euc.cz/kariera

Pro naše kliniky v Praze, Brně, Olomouci, Kladně, Českých 
Budějovicích a Hradci Králové hledáme šikovné radiology. 
Nabízíme podmínky, které přizpůsobíme vašim individuálním 
potřebám tak, abyste u nás byli spokojeni. A k tomu můžete 
pracovat v moderně smýšlející společenosti. Nestálo by to za 
zvážení? Ozvěte se nám. Určitě se domluvíme.  

Když je vám v práci 
dobře, i rentgeny se
hned zdají veselejší!  

Hledáme RADIOLOGY, kteří 
chtějí být v práci SPOKOJENÍ!
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Dvanáct úkolů pro příští rok
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Specialista na léčbu 
pohybového aparátu 
v Pardubickém kraji 
• Vlastní přírodní léčivé zdroje:

rašelina a minerální voda
• Procedury, estetika
• Odborný personál
• Specialisté na rehabilitaci 

po operacích totálních endoprotéz
• Relaxace, odpočinek
• Wellness pobyty

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
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n  Budovat Dům lékařů se školicím 
centrem komory.

n  Vytvořit nový e-learningový portál 
a rozvíjet systém celoživotního 
vzdělávání lékařů.

n  Dokončit tzv. nový registr ČLK 
a vyřešit jeho vazbu na Národní 
zdravotní informační systém.

n  Bránit tomu, aby násilná 
elektronizace poškodila lékaře, 
snížila dostupnost lékařské péče 
a odosobňovala medicínu.

n  Chránit pacienty před nelegální prací 
cizinců.

n  Snažit se očistit lékařský stav od 
podvodníků a šarlatánů.

n  Bojovat proti zbytečné administrativě.
n  Snažit se o kultivaci právního 

a ekonomického prostředí ve 
zdravotnictví.

n  Nepřipustit rozvrat specializačního 
vzdělávání a nadále podporovat mladé 
lékaře.

n  Bojovat za spravedlivější ohodnocení 
lékařské práce a za dodržování 
zákoníku práce v nemocnicích.

n  Snažit se sjednocovat lékaře či 
alespoň bránit jejich rozdělování.

n  Bojovat za udržení autonomie 
lékařského stavu – komora musí ustát 
útoky ministra Vojtěcha a případně 
i dalších politiků.

Inzerce
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Polemika o penězích
Otevřený dopis 
České lékařské komoře

Odpověď 
navrhovatelky

Delegáti OS ČLK Karlovy Vary vyslovují nesouhlas s manipulací 
v závěru schvalování Usnesení XXXIII. sjezdu ČLK dne 11. 11. 2018, 
kdy bez jakéhokoliv předchozího projednání delegáty sjezdu bylo 
vsunuto odsouhlasení navýšení příjmu (odměny) prezidenta a vice- 
prezidenta ČLK. 

Návrh v usnesení, kromě jiného, představuje skokové navýšení 
a toto navýšení mělo být promítnuto do rozpočtu ČLK pro rok 
2019. Delegátům sjezdu však nebyla dána žádná možnost řádně 
tento bod projednat a požadavek byl podloudně vsunut až na konec 
usnesení. Delegáti byli navíc vystaveni emočnímu tlaku ze strany 
navrhovatele či navrhovatelů „nepřejícností odměny za práci ve-
doucím činitelům“.

Považujeme tento „přílepkový“ přístup za zcela nedemokratický, 
manipulativní a naprosto nepřijatelný. Tím spíše, že se to nestalo 
poprvé. Navíc je smutné, že byl předložen předsedkyní revizní ko-
mise, která by ze své pozice měla vědět, že tento bod měl být řádně 
projednán samostatně s možností diskuse delegátů ČLK. Zařazení 
do posledních minut sjezdu a vytvoření časové tísně vyvolává dojem 
úmyslu. 

Tento postup je současně nedůstojný pana prezidenta a vicepre-
zidenta. Při řádném projednání by delegáti jistě jejich práci a přínos 
pro ČLK ocenili.

Vyzýváme Vás, aby byl tento nevhodný způsob jednání projednán 
na představenstvu ČLK i v Revizní komisi ČLK s vnitřním pouče-
ním, a důrazně žádáme, aby se podobné způsoby v jednání ČLK již 
neopakovaly.

MUDr.  Jaroslava Švandrlíková, 

předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary

15. 11. 2018 (zasláno ke zveřejnění v Tempus medicorum)

Ač nerada, musím reagovat a uvést na pravou míru některá 
tvrzení kolegyně dr. Švandrlíkové.

Každý delegát má kdykoliv během jednání sjezdu právo podávat 
prostřednictvím návrhové komise návrhy do usnesení. Tohoto 
práva jsem v průběhu prvního dne sjezdu, tedy v sobotu, využila 
i  já. Jednalo se o můj osobní návrh, nikoliv o návrh revizní ko- 
mise. Jednotlivé návrhy do usnesení byly, tak jako vždy i ten- 
tokrát, v souladu se schváleným programem projednávány na 
závěr sjezdu.

O každém návrhu usnesení probíhá diskuse. Nejinak tomu 
bylo i v tomto případě. Delegáti měli možnost návrh řádně prodis-
kutovat a této možnosti také využili. Odmítám jakákoliv nařčení 
z „manipulace“. Na rozdíl od kolegyně Švandrlíkové věřím tomu, 
že delegáti sjezdu jsou svéprávní lidé, kteří vědí, o čem diskutují 
a hlasují.

Schválený rozpočet ČLK pro rok 2019 obsahuje finanční re-
zervu, která pokryje schválené zvýšení paušální náhrady za výkon 
funkce prezidenta. Žádná úprava rozpočtu tedy není nutná. Obavy 
o finanční stabilitu komory jsou zbytečné.

V souvislosti s výší náhrady za práci, kterou prezident ČLK 
vykonává, je vhodné připomenout, že z titulu své funkce zodpovídá 
nejenom za fungování profesní lékařské samosprávy a za jednání 
s politiky a úředníky, ale také za vedení centrálních kanceláří 
komory s 27 zaměstnanci, za vydávání a obsah časopisu Tempus 
medicorum a v neposlední řadě za hospodaření organizace s ročním 
rozpočtem zhruba 130 milionů korun. Z tohoto pohledu považuji 
zpochybňování odměny za jeho práci za nepřípadné. Náhrada za 
výkon funkce prezidenta ČLK se naposled valorizovala na sjezdu 
v listopadu 2011 a 7 let zůstává stejná. V mezidobí se průměrná 
mzda v ČR zvýšila o 27 % a průměrný plat lékaře zaměstnance 
vzrostl o 22 %. 

Součástí mého návrhu bylo rovněž stanovení paušální náhrady 
za výkon funkce viceprezidenta, neboť opravdu není důstojné, aby 
viceprezident komory musel vykazovat hodiny, kdy pro komoru 
pracuje. Osobně jsem navrhovala, aby výše této paušální náhrady 
byla na úrovni jedné poloviny náhrady za výkon funkce prezidenta, 
neboť tento poměr, dle mého názoru, odpovídá rozdílu v náročnosti 
a množství času, které výkon těchto dvou funkcí vyžaduje. Sjezd 
schválil návrh jednoho z delegátů, aby za výkon funkce viceprezi-
denta náležela náhrada ve výši 75 % náhrady za funkci prezidenta 
ČLK. Já toto rozhodnutí delegátů respektuji.

Na závěr mi dovolte malé povzdechnutí. My lékaři jsme asi 
jedinou skupinou vysokoškolsky vzdělaných lidí, která podkopává 
autoritu svých zástupců na veřejnosti tím, že medializuje a zpo-
chybňuje výši odměny za práci, kterou pro nás vykonávají. Nebo 
slyšeli jste někdy něco o tom, jakou odměnu za svoji práci pobírají 
prezidenti ostatních komor, třeba advokáti? 

MUDr. Jana Vedralová,

delegátka sjezdu ČLK za Prahu 2

XXXIII. SJEZD ČLK
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Vizita u 50 pacientů a lékař bez atestace. 
Špitál šokoval i soudního znalce
Na tristní personální situaci v českých špitálech poukázal případ, který nyní rozplétá soud v Přerově. Dva 
chirurgové přerovské nemocnice v něm čelí obžalobě ze smrti pacienta. Zdravotníci nemocnice u soudu popsali, 
že o víkendech a svátcích slouží jeden lékař na padesát až sedmdesát pacientů na několika odděleních. 

Obžaloba klade přerovským chirurgům za 
vinu, že u čtyřiašedesátiletého pacienta, který 
ležel na jejich oddělení po operaci kýly, včas 
neodhalili následný zánět pobřišnice. Když se 
pacient po několika dnech neustále se zhoršu-
jícího stavu dočkal řádného vyšetření, bylo už 
příliš pozdě. Život mu nezachránila ani urgentní 
operace.

Případ tragicky vyvrcholil během posled-
ního lednového víkendu v roce 2016. Zdravot-
ní sestry i samotní lékaři ale během hlavního 
líčení při popisu systému své práce používali 
přítomný čas.

„V osm ráno mám před sebou vizitu u zhru-
ba padesáti pacientů. Je to časový stres. Ví-
kendové a sváteční služby mají tento stresový 
režim,“ řekl v soudní síni jeden z obžalovaných 
lékařů S. K., když podával vysvětlení k nedosta-
tečným či zcela chybějícím záznamům v cho-
robopise zemřelého pacienta.

Zdravotní sestry, které u soudu vypovídaly 
jako svědkyně, uvedly, že lékař, který je o ví-
kendu ve službě, zodpovídá nejen za lůžkové 
oddělení chirurgie, ale také za jednotku inten-
zivní péče, operační sály, ambulanci, k tomu 
má také pacienty na urologii nebo gynekologii.

„Jeden lékař má na všech odděleních na 
starosti až sedmdesát lidí,“ upřesnila soudkyni 
zdravotní sestra G. K., která je momentálně na 
mateřské dovolené.

Téměř celou nemocnici měl  
na starost lékař bez atestace

Právě chabé záznamy v takzvaném dekurzu 
pacienta mohou doktoru S. K. i jeho kolegovi  
R. P. u soudu přitížit.

„Kdyby lékaři udělali všechno, co udělat 
měli – a já z chorobopisu nevím, zda tak učinili, 
nebo ne, protože to tam není zaznamenané 
nebo je to zapsané tak, že je to nečitelné – tak 
by šance pacienta na přežití byla daleko větší,“ 
konstatoval soudní znalec František Antoš, 
který k případu vypracoval posudek.

Sám pracuje jako chirurg v pražské Fakultní 
nemocnici v Motole. Praxe přerovského špitálu 
jej vyvedla z míry. V inkriminovaném období 
měl totiž víkendovou službu i lékař R. P., který 
dodnes nemá atestaci z chirurgie.

„Je šokující, v jakém časovém stresu lékaři 
pracují. Už vůbec není možné, aby měl skoro 
celou nemocnici na starost lékař bez atestace. 
Vím, že je nedostatek zdravotnického personá-
lu, nicméně pak to v některých případech vyústí 
v tohle. Smrt tohoto pacienta poukázala na to, 
jak to nemá být,“ hodnotil Antoš.

Vedení nemocnice personální 
problémy odmítá

Vedení přerovské nemocnice problémy 
na své straně odmítlo. „Nemocnice Přerov je 
v současné době personálně stabilizovaná, a to 
jak po stránce lékařského, tak i nelékařského 
personálu. Péče na všech odděleních nemoc-
nice je zajištěna v plném rozsahu a v souladu 
s požadavky na jednotlivé druhy poskytované 
zdravotní péče,“ uvedl ředitel Jiří Ševčík.

Podle prezidenta Svazu pacientů ČR Lu-
boše Olejára však nemocnice své personální 
problémy zamlčují.

„Podněty od pacientů máme i my. Náš práv-
ník už řešil několik situací, kdy si lidé stěžovali, 
že v nemocnici nebyl odpovídající personál a že 
konzultace probíhaly s někým, kdo byl doma. 
K tomu se nemocnice samozřejmě nechtějí 
veřejně přiznat,“ popsal Olejár.

Prezident pacientské organizace vidí jako 
hlavní důvod současné krize personální vyhláš-
ku z dob ministra zdravotnictví Leoše Hegera 
(2010–2013), která snížila počet zdravotníků 
na počet pacientů.

„Počet pacientů na jednoho lékaře se zvýšil 

asi o třetinu. Celá situace teď vrcholí tím, že na 
pacienty není čas,“ podotkl Olejár.

Jsme přepracovaní a je nás málo, 
varuje šéf lékařské komory

Problémy potvrdila i Česká lékařská komo-
ra (ČLK). „Nepřetržitá lékařská péče je v ne-
mocnicích zajišťována pouze díky soustavnému 
a systematickému porušování a obcházení zá-
koníku práce. Dodržovány nejsou ani podmínky 
stanovené vyhláškou o minimálním personál-
ním vybavení. Každý to ví, leč všichni mlčí,“ 
opřel se před časem do systému zdravotnictví 
prezident komory Milan Kubek.

„Politici doslova zuby nehty brání tomu, aby 
lékařská komora provedla personální audity 
v nemocnicích. Jsou si totiž dobře vědomi toho, 
jaký nepořádek bychom našli,“ doplnil.

České zdravotnictví se už dlouhodobě potý-
ká s odchodem zkušených lékařů do zahraničí, 
zejména do Německa, kde na klinikách dosta-
nou mnohem vyšší plat. Odcházejí i absolventi 
lékařských fakult, které odrazuje dlouhé ob-
dobí vedoucí k atestaci ve vybraném oboru. 
Mimo zdravotnictví prchají i zdravotní sestry. 
I ty podle komory láká větší výdělek za méně 
zodpovědnou práci.

„Personální devastace dnes ohrožuje neje-
nom kvalitu, ale již přímo i bezpečnost posky-
tované péče. Jsme přepracovaní a je nás málo,“ 
varoval šéf ČLK Kubek.

Autor: Petra Klimková  

olomouc.idnes.cz
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MUDr. Jiří Valenta převzal  
Cenu prezidenta ČLK
V pořadí třináctým držitelem Ceny prezidenta České lékařské komory se stal MUDr. Jiří Valenta za více než 
desetiletou spolupráci v oblasti celoživotního vzdělávání. Ocenění mu předal prezident ČLK MUDr. Milan 
Kubek v reprezentativních prostorách Břevnovského kláštera v Praze.

Semináře a předání ceny se účastnilo více 
než 80 odborníků, kteří se aktivně podílejí na 
celoživotním vzdělávání lékařů organizova-
ném Českou lékařskou komorou. V úvodních 
projevech prezidenta ČLK MUDr. Milana 
Kubka i  vedoucího vzdělávání doc. PhDr. 
Radka Ptáčka, Ph.D., zaznělo nejen ocenění 
všech, kteří se na CŽV lékařů podílejí, ale 
také informace o tom, že systém CŽV lékařů 
v České republice patří mezi nejlépe fungující 
systémy na světě. 

Vzhledem k velice významnému přínosu 
řady lékařů pro celoživotní vzdělávání lékařů 
se prezident ČLK v roce 2007 rozhodl vytvořit 
zvláštní ocenění určené pro odborníky, kteří 
se dlouhodobě, ve spolupráci s ČLK, věnu-
jí rozvoji celoživotního vzdělávání lékařů. 
Cena je uznáním nejen daného konkrétního 

specialisty, ale vyjadřuje respekt a poděko-
vání všem lékařům, kteří se na celoživotním 
vzdělávání lékařů podílejí. Uděluje se jednou 
ročně v rámci mimořádného semináře Per-
spektivy celoživotního vzdělávání lékařů. Úče-
lem tohoto semináře je setkání významných 
spolupracovníků ČLK v oblasti celoživotního 
vzdělávání lékařů, shrnutí celoroční aktivity 
a naplánování dalšího směřování této oblasti. 

Lékaři mají každoročně k dispozici více 
než 3500 vzdělávacích akcí, z nichž více než 
300 organizuje přímo ČLK. K dispozici jsou 
též stovky on-line vzdělávacích kurzů, které 
jsou v řadě případů zcela zdarma. Možnosti 
pro celoživotní vzdělávání, které mají lékaři 
v České republice, jsou opravdu široké. Dů-
ležité je v této souvislosti i poznamenat, že 
v řadě států světa fungují tzv. sankční systémy. 

Cena prezidenta ČLK za mimořádný přínos 
v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů je 
uznáním všech, kteří se na rozvoji celoživot-
ního vzdělávání lékařů organizovaného Čes-
kou lékařskou komorou podílejí. Každoročně 
je udělována osobnostem, jež jsou nejen 
významnými odborníky ve svých oborech, 
ale též aktivně spolupracují s ČLK v této 
oblasti. Velmi oceníme nominace odborníků 
na udělení této ceny pro rok 2018. Případné 
návrhy s krátkým zdůvodněním je možné 
zasílat na e-mail: vedouci.vzdelavani@clkcr.cz  
do 30. 6. 2019. 

Návrhy na ocenění  
za rok 2019 

CENA PREZIDENTA ČLK
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Laudatio

Lékaři, kteří nenaplní určité penzum vzdělá-
ní, jsou často postihováni různými způsoby 
– od formálních výtek, přes finanční sankce, 
zvláštní zkoušky nebo dokonce odejmutí li-
cence pro výkon lékařské profese. ČLK ten-
to přístup jednoznačně odmítá a jako jedna 
z mála lékařských komor realizuje incentivní 

systém v podobě bonifikace pro ambulantní 
specialisty, ambulantní gynekology a praktic-
ké lékaře ze strany VZP za získání Diplomu 
celoživotního vzdělávání.

Uvedeny byly také informace o připravova-
ném Domě lékařů a Centru vzdělávání České 
lékařské komory, které by mělo veškeré posky-

tované vzdělávací služby ještě rozšířit a vytvořit 
důstojné místo pro vzdělávání lékařů.

Děkujeme všem, kteří s námi naplňují 
cíle celoživotního vzdělávání lékařů realizo-
vaného Českou lékařskou komorou, a těšíme 
se na další spolupráci.
doc. Radek Ptáček, Ph.D., vedoucí oddělení vzdělávání ČLK

Narodil se roku 1951 v Plzni, 
kde také chodil do školy a matu-
roval na gymnáziu. Medicínu stu-
doval v Praze a v roce 1976 pro-
moval na 1. LF UK. Během studií 
sice pomýšlel na dráhu chirurga, 
ale po promoci nastoupil jako 
sekundář na oddělení anestezio-
logicko-resuscitační. V roce 1980 
složil první a o tři roky později 
druhou atestaci v tomto oboru. 
A aby toho nebylo málo, tři roky 
pak působil v Africe, konkrétně 
v  Zambii v  okresní nemocnici 
jako konzultant anesteziologie. 
Po návratu do vlasti pracoval 
jako vedoucí lékař resuscitační-
ho oddělení kliniky ARO a ve své 
přednáškové a publikační činnos-
ti se věnoval problematice umělé 
plicní ventilace, parenterální vý-
živy, poruchám koagulace a léčbě 
těžkých septických stavů. 

Doktor Valenta stál také 
u zrodu několika odborných lé-
kařských společností, konkrét-
ně Společnosti pro parenterální 
a enterální výživu, Společnosti 
intenzivní medicíny a  Společ-
nosti pro trombózu a hemostá-

n Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
n Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
n Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
n  Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.,  

a prof. MUDr. PhDr. Peter G. Fedor- 
-Freybergh, DrSc.

n MUDr. Štěpánka Čapková
n Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

n Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
n Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. 
n  Prof. RNDr. PhDr. Helena 

Haškovcová, CSc.
n  Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.,  

a MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA 
n  MUDr. Jiří Valenta

Laureáti Ceny prezidenta ČLK

www.mediconas.cz

Skupina MEDICON přijme 
do svých pražských poliklinik ve Vysočanech 
na Budějovické a v Holešovicích odborné lékaře: 

Gastroenterolog Alergolog Radiodiagnostik  |  |  |     
Gynekolog (pracoviště Ostrava)   Gynekolog IVF  |

a další. Přivítáme i vaše zdravotní sestry.

   minimální administrativa
   moderní vybavení ordinací
   možnost i částečných úvazků

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Tereza Przybylová

724 576 888 kariera@mediconas.cz

zu. S ČLK v oblasti celoživotního 
vzdělávání lékařů spolupracu-
je již déle než deset let. Každý 
rok se aktivně podílí na tvorbě 
plánu celoživotního vzdělávání  
a připravuje kurzy z oblasti ur-
gentní medicíny. 

V další fázi svého profesní-
ho života se začal intenzivněji 
věnovat klinické toxinologii. 
V Toxinologickém centru VFN 
při KARIM 1. LF UK zachraňují 
životy lidem, kteří byli uštknuti 
jedovatými plazy. Vedle této hlav-
ní zásluhy však výsledky teoretic-
kého bádání i získané zkušenosti 
umožnily doktoru Valentovi se-
psat na téma uštknutí hady roz-
sáhlou monografii, která získala 
Cenu rektora UK. Tak říkajíc 
vedlejším produktem této práce 
se pak stala populárně-naučná 
publikace Jedovatí hadi, určená 
pro širokou veřejnost. 

V současnosti podle svých 
vlastních slov pracuje s kolegy 
na problematice hemokoagu-
lačních selhání při intoxikaci 
hadími  jedy.

Milan Kubek

Inzerce
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Vysoké Tatry – moje srdeční 
záležitost

Pane doktore Valento, získal jste nej-
vyšší ocenění České lékařské komory 
v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů 
za rok 2018, Cenu prezidenta ČLK. Co pro 
vás představuje?

Ocenění si samozřejmě osobně velmi vá-
žím. Přesto jsem je přijal s jistými rozpaky. 
Moje zásluha na jeho udělení je jen částeč-
ná. Na postgraduálních kurzech pořádaných 
ČLK se totiž aktivně podílela a podílí řada 
mých kolegů, především z Kliniky aneste-
ziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
1. LF UK a VFN Praha, ale i z jiných ústavů, 
převážně této nemocnice. Nepochybně tedy 
část ceny náleží i klinice a nemocnici.

Máte v této oblasti za sebou více než 
desetiletou práci. Co vás k dalšímu vzdě-
lávání kolegů motivovalo?

V době mé klinicky aktivní činnosti jsem 
absolvoval řadu odborných setkání a jednání. 
A to nejen v oboru, ve kterém jsem praco-
val, tedy intenzivní medicíně, ale vzhledem 
k multidisciplinárnímu charakteru této práce 
i v oborech dalších. Jednalo se především 
o biochemii a metabolismus, nutrici kriticky 
nemocných, akutní krvácivé stavy a další. 
Samozřejmostí pak byla jednání oborová, 
včetně účasti aktivní. Z této činnosti vznikla 
řada kontaktů na odborníky v dané tematice 
i mých vlastních přednášek. To bylo vhod-
né zúročit. Nabídl jsem tudíž tuto kapacitu 
svou i svých kolegů ČLK pro postgraduální 
vzdělávací kurzy. Tak začala a dále pokračuje 
spolupráce s oddělením vzdělávání ČLK.

Zabýváte se především přípravou kur-
zů v oblasti intenzivní medicíny. Určitě 
sem ale patří i vaše trochu výjimečná 
specializace – klinická toxinologie. Mohl 
byste stručně tento obor představit? 
A objeví se v dohledné době v nabídce 
komorových kurzů?

Klinická toxinologie se zabývá léčbou 
intoxikací jedy přírodními, převážně živo-
čišnými. Prakticky to v našich podmínkách 
znamená především terapii nebezpečných 
intoxikací po uštknutí exotickými jedovatými 
hady. Tyto případy znamenají mnohdy život 
ohrožující stavy, tedy spojení s intenzivní 

medicínou je organické. Vzhledem k velmi 
nízké incidenci těchto případů u nás nejsou 
specifita a terapeutické možnosti této pro-
blematiky obecně příliš známé. Proto bylo 
založeno v rámci naší kliniky počátkem de-
vadesátých let Toxinologické centrum, kde 
hospitalizujeme a léčíme tyto pacienty z celé 
republiky. Konzultačně pak působíme v pří-
padě potřeby i pro Slovenskou republiku a pro 
jiná zdravotnická zařízení v případě lehčích 
intoxikací, například u zmije obecné nebo 
pavouků. Z důvodu nízké incidence těchto 
specifických intoxikací by nebylo zcela logické 
zařazovat toto téma mezi stěžejní témata 
oboru v kurzech intenzivní medicíny. Nic-
méně klinickou toxinologii občas přednáším, 
např. v rámci cestovní medicíny, toxikologie 
nebo problematiku uštknutí zmijí obecnou 
v pediatrii.

Jste neuvěřitelně akční člověk s ne-
všedními koníčky. Vzpomněl byste si, jaký 
vrchol jste naposledy zdolal jako horole-
zec? Kde všude jste létal s paraglidem? 
A co jste namaloval?

S tou akčností už to není nikterak slavné. 
Co se týče lezení, bylo to v období mého mládí 
a pouze v pískovcových skalách. Nicméně 
i později mi přetrval vztah k horám. Vysoké 
Tatry jsou mojí srdeční záležitostí, mám je 
„zběhané“ od Ostervy a Rys až po Svišťov-

ku a Belanské Tatry. Něco jsem absolvoval 
i v rakouských Alpách, kde jsem se dostal 
nejvýše. Tam není problém vylézt celkem 
pohodlně nad tři tisíce metrů. S paraglidem to 
bylo podobné, pouze lety v Českém středohoří 
a v Alpách jsem paraglidistům jen záviděl. 
A malování? Jsem jenom tzv. sonntag maler 
především přírodních motivů, klidu a pohody, 
což asi vyplynulo jako kompenzace rušné 
a ne vždy veselé profesní činnosti. Měl jsem 
sice jednu výstavu ve Faustově domě, ale už 
je to řada let.

Závěrečná otázka se nemůže týkat ni-
čeho jiného než vašich plánů: Jaké výzvy 
jsou nyní před vámi ve vašem profesním 
životě a na co se těšíte ve svém volném 
čase?

V současné době finalizujeme další od-
borný článek do mezinárodního časopisu 
s toxinologickou tematikou a připravuje-
me se s kolegy na výzkum v oblasti časné 
diagnostiky sepse. A je přede mnou kon-
strukce nového kurzu intenzivní medicíny 
pro ČLK. Jakkoliv nejsem velkým přítelem 
zimního období, těším se na zakončení prá-
ce na zahradě, její zazimování a volný čas 
na aktivity, řekněme domácí. A třeba se mi 
podaří dokončit i obrázek, od kterého jsem 
na jaře odešel.

Blanka Rokosová In
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Čeští „elfové“ potírají  
dezinformace a propagandu. 
Jsou mezi nimi lékaři i vojáci
Říkají si elfové, protože si předsevzali boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou 
propagandu. V Česku jich je několik desítek, kvůli bezpečnosti však tají svoji totožnost. Jsou mezi nimi 
lékaři, studenti, učitelé, podnikatelé, vědci nebo třeba vojáci. „Víme, že rozdělování naší společnosti  
a podpora extrémů jsou záměrné, stojí za nimi cizí zájmy a provádějí je různě motivovaní nepřátelé našich 
hodnot,“ řekl Aktuálně.cz jeden z „otců zakladatelů“ skupiny dobrovolníků v Česku.

„Není nám lhostejné stále 
hlubší rozdělení společnosti. Chce-
me bránit náš stát a bojovat proti 
ruské propagandě,“ říká mohutný 
rázný muž, který kvůli vysokému 
postavení ve veřejné sféře tají svoji 
totožnost (redakce Aktuálně.cz ji 
zná). Je to jeden ze zakladatelů 
české skupiny, která se po vzoru 
pobaltských republik rozhodla bo-
jovat na internetu s takzvanými 
trolly. Říkají si elfové.

Pod falešnými profily vstu-
pují elfové do komunit na Face-
booku, kde se ve velkém šíří 
dezinformace, a  hledají jejich 
původce. Mapují, jaké lži nesou 
řetězové e-maily a kdo za nimi 
stojí. To všechno dobrovolně, 
bezplatně, ve svém volném čase. 
Zatímco například v Litvě už ta-
kových elfů působí stovky – začali 
se seskupovat zhruba před pěti 
lety –, v Česku se komunita tepr-
ve formuje a má několik desítek 
členů. Ti svoji totožnost zatím 
tají, aby předešli ohrožení kariéry 
nebo výhrůžkám či útokům na 
své blízké.

„Víme, že rozdělování naší 
společnosti a podpora extrémů 
jsou záměrné. Stojí za nimi cizí 
zájmy a provádějí je různě moti-
vovaní nepřátelé našich hodnot. 
Říkejme jim třeba trollové. Jsou 
zákeřní, šikovní, motivovaní, ně-
kdy i nebezpeční. Společnost, je-
jímž základem je svoboda, je jimi 
ohrožena a potřebuje chránit,“ 
popisují svoji motivaci v prohlá-
šení elfové.

Za války bychom 
byli v odboji

„Vadím nám, že se dnes pojem 
vlastenectví nejen vyprázdnil, ale 
i převrátil. Chceme chránit náš stát 
a bojovat proti ruské propagandě. 
Jsme studenti, lékaři, učitelé, 
hasiči, podnikatelé, kybernetičtí 
specialisté, umělci, řemeslníci, 
vědci, policisté, vojáci,“ vysvětlu-
je zakladatel českých elfů s tím, že 
nejpracovitější dobrovolníci se boji 
proti dezinformacím a trollům 
věnují kolem šesti hodin týdně. 
„Působíme v tradičním veřejném 
i kybernetickém prostoru. Mo-
nitorujeme činnost nepřátel na 
internetu a získáváme informace 
o konkrétních osobách napadají-
cích hodnoty, na nichž stojí Česká 
republika. Nepřátelské sítě nejen 
sledujeme, ale i aktivně podrývá-
me,“ dodává.

Že trollové placení Kremlem 
skutečně existují, prokázala řada 
investigativních novinářů. Mezi 
nimi i finská novinářka Jessika 
Aro. „Trollové z  Petrohradské 
farmy pracují za zhruba čtyři sta 
eur měsíčně,“ řekla před rokem 
Aktuálně.cz.

Veřejně už promluvili i někteří 
bývalí zaměstnanci trollích farem. 
BBC se například svěřil Marat 
Mindijarov, který pracoval dva 
měsíce v petrohradském oddělení 
Ústavu pro výzkum internetu, jež 
řídí činnost Federální zpravodaj-
ské agentury. Tu ruská liberální 
média označují za největší „trollí 
farmu“ v Rusku. Měl za úkol na-

psat 135 komentářů, především 
v debatách o konfliktu na Ukrajině.

Čeští elfové prohlašují, že je-
jich cílem nejsou lidé nešťastní, 
frustrovaní nebo ztracení ve složité 
informační společnosti. Cílem je 
zmapovat, kdo stojí za záměrným 
šířením dezinformací a proruské 
propagandy. Potom mají elfové 
několik možností – informace 
o diskutujících buď zveřejní, nebo 
budou proti trollovi bojovat hu-

morem a zesměšní jej ve vlastní 
komunitě. Případně informaci pře-
dají dál, například zpravodajským 
službám.

„Tito lidé podporují extrémy 
a snaží se rozdělit společnost na 
nesmiřitelné tábory, které nebu-
dou schopné a ochotné táhnout 
za jeden provaz nebo se jen prostě 
domluvit,“ říká český dobrovolník 
a ukazuje na papíře příklady, jak 
mohou takoví internetoví trollové 

Primář/primářka anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení nemocnice Náchod
Kvalifikační požadavky:
Specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny dle zákona 
č.95/2004 Sb. • primářská licence nebo prokázání předpokladů pro její získání dle 
pravidel ČLK • minimálně 10 let praxe v  oboru • zdravotní způsobilost a bezúhon-
nost dle zákona č. 95/2004 Sb. • dobré řídicí, organizační a komunikační schopnosti  
• orientace v ekonomice zdravotnictví • schopnost koordinace a týmové práce • publi-
kační a vědecká činnost výhodou.
Nabízíme:
Smluvní mzdu • zázemí velké a stabilní společnosti • podporu odborného i osobního 
rozvoje • zaměstnanecké benefity (možnost ubytování, příspěvek na penzijní připojištění, 
5 týdnů dovolené) • nástup od 1.4.2019 • místo výkonu práce: Náchod.
Přihláška musí obsahovat:
Přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí • osobní údaje – jméno, 
příjmení, tituly, datum a místo narození, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu, tele-
fonní a mailový kontakt, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit:
Strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a od-
borné praxi, dosažených znalostech a dovednostech • ověřené kopie dokladů o dosaže-
né kvalifikaci • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) • prohlášení o souhlasu 
s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu se zákonem  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů • písemně zpracovaný návrh vlastní kon-
cepce vedení ARO (rozsah max. 2 strany formátu A4) • lustrační osvědčení. 

Nástup od 1. 4. 2019   Uzávěrka přihlášek: 5. 12. 2018

Přihlášky zasílejte na adresu:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr. Zuzana Bílková MSc., vedoucí útvaru personálního řízení a mezd
Purkyňova 446, 547 69 Náchod

Oblastní nemocnice Náchod, a.s., vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení vedoucího pracovního místa:
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vypadat. Třeba jako pohledná žena 
s facebookovým jménem Dana No-
váková, která má v přátelích řadu 
politiků včetně místopředsedy 
ČSSD Jiřího Zimoly, komunistic-
kého poslance Leo Luzara nebo 
osobností z dezinformační „vlas-
tenecké scény“. Své facebookové 
přátele láká, aby se přidali do její 
skupiny „Pro nespokojené s těmi, 
co nám vládli a vládnou od roku 
1989“, kterou s drobnými rusismy 
moderuje.

„Na první pohled jde o falešný 
účet. Při vyhledání profilového 
obrázku v Googlu hned zjistíte, 
že je na něm americká fitness mo-
delka italského původu Jennifer 
Nicole Lee,“ upozorňuje český elf 
a přidává další příklady – falešný 
profil se jménem Marie Dvořáč-
ková, která se zase přátelí napří-
klad s poslankyní za SPD Janou 
Levovou.

Stejné facebookové kontakty 
pak mají například postarší lidé, 
kteří diskutují v proruských nebo 
protiuprchlických skupinách. 
„Je to jasné prokázání principu 
sociálních bublin. To, že spousta 
poslanců nebo jejich asistentů 
nemá problém přidat si očividně 
falešné profily do přátel a klidně 
s nimi i komunikuje, považujeme 
za ohrožení bezpečnosti státu,“ 
podotýká.

Do řad elfů se zapojily i ně-
které veřejně známé osobnosti, 
které chtějí později odhalit svoji 
totožnost. „Jsme lidé, kteří by za 
války působili v odboji, občané, 
kteří cítí odpovědnost za svůj stát,“ 
dodává jeden ze zakladatelů. Zatím 
prozrazuje, že do komunity patří 
například lidé stojící za faceboo-
kovým profilem „Smějící se bestie“ 
nebo twitterovým účtem „Občan-
ská výchova“.

V Pobaltí si ruskou 
hrozbu uvědomují, u nás 
je společnost rozdělena

I kvůli bezpečnosti a ochra-
ně identity však elfové nepřijímají 
každého, kdo se přihlásí. Členem 
se může stát ten, koho sami oslo-
ví. „Chtěli bychom ale motivovat 
například studenty, aby se do na-

šich aktivit zapojili a ulovili si své 
trolly.“

Práci českých tajných služeb 
nebo neziskových organizací vě-
nujících se vyvracení lží a dezinfor-
mací čeští elfové nezpochybňují, 
chtějí ji spíše doplnit. „Jsme pře-
svědčeni, že české tajné služby jsou 
efektivní a profesionální, ale chybí 
nám jasné vymezení ze strany stá-
tu, že v české společnosti probíhá 
boj proti informační válce,“ podo-
týká „otec zakladatel“.

Jedna skupinka českých elfů 
se třeba zaměřuje na řetězové 
e-maily, které často nesou lži, 
zkreslující nebo nenávistné in-
formace. V tuzemsku jsou zatím 
jen málo popsané a prozkouma-
né. Ví se ale, že před prezident-
skými volbami intenzita jejich 
šíření zesílila. 

„Zajímalo nás, kolik je v Čes-
ku lidí, kteří dokážou takové  
e-maily skutečně efektivně šířit, 
tedy umí přimět adresáty masiv-
ně je přeposílat. Máme za to, že 
takových autorů je několik de-
sítek,“ popisuje. A dodává, že to 
hned neznamená, že všechny tyto 
původce dezinformací někdo řídí. 
„Mohou to být lidé s určitým ty-
pem talentu, sociální dovednosti, 
kteří zkrátka našli způsob, jak být 
slyšeni. My hledáme ty, kteří mají 
schopnost dostat informace dál. 
Jazykovým rozborem jsme iden-
tifikovali, že někteří opakovaně 
používají rusismy. Jsme schopni 
vystopovat v kyberprostoru kon-
krétní původce,“ vysvětluje s tím, 
že elfové už vytvářejí i databázi 
rozborů nejčastějších řetězových 
e-mailů, kde budou dezinformace 
uvádět na pravou míru.

Řetězové e-maily podle něj 
umně kombinují emoce, jako je 
závist, naštvanost i útěcha, a tím si 
získávají především starší lidi, ma-
jící obecně důvěru v psané zprávy 
i v jejich adresáty.

Oproti pobaltským státům 
mají Češi podle něj velkou nevý-
hodu. „Tam si většina obyvatel 
masivní dezinformační kampaně 
řízené Ruskem uvědomuje. Tady 
už je společnost rozdělena,“ míní.

Adéla Skoupá, Aktuálně.cz  

Im Wiener Schwerpunktkrankenhaus Wilhelminenspital 
der Stadt Wien gelangt ab sofort die Stelle eines/r 

Facharztes/-ärztin  
am Institut für Diagnostische und 

Interventionelle Radiologie
zur Besetzung. Die Besetzung erfolgt aus dienst- 
rechtlichen Gründen vorerst befristet auf Jahr.

Das ärztliche Team besteht aus 27  ÄrztInnen, darunter 14 FachärztInnen 
für Radiologie.

Die technische Ausstattung des Institutes umfasst unter anderem 3 moderne 
CT-Geräte sowie 2 MRT-Geräte (3.0 T und 1.5 T). Eine moderne Angiogra-
fie und alle Aspekte der Mammadiagnostik (Mammografie & Tomosynthese, 
multimodaler US, MR-Mammografie, Vakuumbiosie) sind vorhanden. Es be-
steht enge interdisziplinäre Kooperation mit einem zertifizierten Brustgesund-
heitszentrum, durch klinisch-radiolog. Besprechungen und Tumorboards. 
Interdisziplinär (NUK/RAD) erfolgt die Diagnostik an der PET/CT. 

Das Institut bietet Leistungen im Rahmen der Notfallradiologie, der Radiologie 
in der Onkologie, vaskuläre Diagnostik und Intervention, Mammadiagnostik, 
Neuro- und Kinderradiologie und umfassender Diagnostik von Lunge, Herz, 
Abdomen und Retroperitoneum.

Angebot dieser Stelle:
• Reizvolle Tätigkeit im gesamten Fach unter Einsatz aller modernen  

Techniken 

• Möglichkeit zur Weiterbildung 

• Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes

• Mitarbeit in einem dynamischen und engagierten Team

• Hervorragende Kommunikation auch innerhalb des gesamten Spitals

• Entlohnung gemäß neuen Besoldungsreform der Stadt Wien (SAD_FA), 
mind. EUR 5.785,83 brutto exklusive zeitabhängiger Vergütungen

Die Voraussetzungen:
• Abgeschlossene Facharztausbildung für Radiologie

• Eintragung in die von der Österreichischen Ärztekammer geführte  
Ärzteliste

• Bescheinigungen über die EU-Konformität der ärztlichen Grundausbil-
dung (Dr. med. univ.) sowie der Ausbildung zum Facharzt/zur Fachärztin 
der Radiologie gemäß EU-Richtlinie 2005/36/EG 

• Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Gesucht wird eine leistungsstarke Persönlichkeit mit hoher sozialer Kompe-
tenz, die bereits über Erfahrung in der selbstständigen Organisation abtei-
lungsinterner Arbeitsabläufe verfügt und auch gerne ÄrztInnen in Ausbildung 
Radiologie lehrt und unterstützt. Eine Subspezialisierung auf Teilbereiche der 
Radiologie mit besonderem Schwerpunkt des Wissens und der Kooperation 
wird erwartet, wissenschaftliches Interesse wird gefördert. Eine aktive Teil-
nahme an ärztlichen Weiterbildungsveranstaltungen wird erwünscht, weiter 
die Bereitschaft, sich aktiv an Maßnahmen der Qualitätssicherung und der 
Organisation zu beteiligen.

Nähere Informationen erhalten Sie gerne telefonisch vom Abteilungsvorstand, 
Herrn Prim. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Mostbeck unter der Tel.Nr. 01/49150-
3101 sowie per E-Mail unter gerhard.mostbeck@wienkav.at.

Ihre Bewerbung übermitteln Sie bitte mit den entsprechenden Personal-
unterlagen an Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerhard Mostbeck unter gerhard.most-
beck@wienkav.at oder an das Wilhelminenspital, Institut für diagnostische 
und interventionelle Radiologie, 1160 Wien, Montleartstraße 37.
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Čeští lékaři dominovali  
na tenisovém mistrovství světa
Čeští lékaři byli velice úspěšní na tenisovém mistrovství světa, a to zejména zásluhou MUDr. Tomáše 
Fialy, který zvítězil v hlavní soutěži ve dvouhře i čtyřhře. Už 48. ročník World Medical Tennis Society 
Championship proběhl v maltské Vallettě na přelomu letošního září a října. 

Čeští lékaři přijeli obhajovat vítězství 
v týmové soutěži z minulého roku z Plzně. 
Tým ve složení Tomáš Fiala, Pavel Špička, Jiří 
Kalhous, Jan Pavelka, Ivo Skála, Martin Nerad, 
Zbyněk Maška, Vilém Zoubek v konkurenci 
15 družstev z celého světa tentokrát dosáhl 
na pěkné 3. místo, když v semifinále podlehl 
silné Itálii. Vítězi Nations Cupu se letos stali 
lékaři z Německa, kterým pohár při závěreč-
ném galavečeru předala prezidentka Maltské 
republiky Marie Louise Coleiro Preco. 

V individuálních soutěžích byli úspěš-
ní i další Češi: MUDr. Jiří Kalhous – finále 
M45 ve dvouhře i čtyřhře, MUDr. Vilém Zou-
bek – semifinále M65, MUDr. Martin Nerad 
a MUDr. Ivo Skála – semifinále čtyřhry M55. 

Turnaj se uskutečnil v  areálu Marsa  
Tennis Sports Club nedaleko hlavního města 
Malty, hrálo se na kurtech s betonovým povr-
chem. Průběh trochu komplikovala nepřízeň 
počasí, ale jinak bylo prostředí velmi příjem-
né, včetně několika společenských akcí. 

Příští rok se bude mistrovství konat v Litvě. 
MUDr. Jiří Kalhous

Dolní řada zleva: Jan Kirchner (prezident České lékařské tenisové společnosti), Jan Pavleč-
ka, Pavel Špička, Michal Lukan 
Horní řada zleva: Vilém Zoubek, Martin Nerad, Vladimír Špička, Tomáš Fiala, Ivo Skála

MUDr. Tomáš Fiala MUDr. Pavel Špička Marsa Tennis Club (Malta)

TENISOVÉ MS LÉKAŘŮ
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Světová lékařská asociace (WMA) a Stálý výbor evropských lékařů (CPME) odsoudily kroky představitelů 
Turecka vůči lékařské obci. Země ostudným způsobem omezuje působení lékařů, když tisícům z nich zakazuje 
svobodně vykonávat jejich povolání. Restrikce cílí na lékaře, kteří byli nuceni přestat pracovat v průběhu 
výjimečného stavu. Ten v zemi trval dva roky po neúspěšném pokusu o státní převrat v červenci 2016. 

Turecko chce zakázat tisícovkám 
lékařů pracovat 

Kvůli novému zákon, který v zemi bílé-
ho půlměsíce na začátku listopadu schválil 
příslušný zdravotní výbor, nebudou moci 
tisícovky lékařů pracovat jak ve veřejném, 
tak v soukromém sektoru, jehož zdravot-
nická zařízení fungují na základě smlouvy 
s Úřadem sociálního zabezpečení. Uvedený 
krok znamená, že tito lékaři přijdou regu-
lérně o práci, píše se v prohlášení Světové 
lékařské asociace a Stálého výboru evrop-
ských lékařů. 

Předsedkyně rady WMA Ardis Hovenová 
prohlásila, že WMA bezvýhradně podporuje 
stanovisko Turecké lékařské asociace. Ta říká, 
že uvedená intervence není ničím jiným než 
otevřeným útokem na lékařskou profesi nejen 
v Turecku, ale celém světě. 

Zákon tisícovkám lékařů pracujících ve 
veřejném sektoru, kteří dostali výpověď v době 
trvání mimořádného stavu, zakazuje na 600 
dnů vykonávat povolání. Další lékaři, jejichž 
počet však organizace WMA a CPME ve sdě-
lení nespecifikovaly, nemohou v důsledku 
legislativních kroků pracovat v soukromých 
nemocnicích. Lékařské záznamy podepsané 
takto omezovanými zaměstnanci navíc po-
zbývají platnosti před soudními a administ-
rativními orgány. Příslušný zákon v současné 
době čeká v parlamentu na finální schválení, 
dodává dokument WMA. 

„Zákon je ostudný. Tisícovkám lékařů oči-
vidně odnímá právo pracovat, kromě toho má 
dopad na nemocné, chudé, handicapované 
a starší občany Turecka, jimž upírá potřebnou 
zdravotní péči. Proč vláda, ať už je jakákoliv, 
chce připravit tisícovky lékařů o práci?“ ptá 
se Hovenová. 

Předsedkyně rady WMA adresovala dopis 
předsedovi tureckého parlamentu. Uvedla 
v něm následující: „Ostře nesouhlasíme s ja-
kýmikoli postupy omezujícími lékařskou pro-
fesi a ohrožujícími poskytování zdravotních 
služeb. Práce lékařů stojí na jasných a uzná-
vaných etických principech, včetně principu 
neutrality. Lékaři, jak se uvádí v naší Helsinské 
deklaraci, ‚vykonávají práci důstojně, v souladu 

se svým nejlepším svědomím a dobrou lékař-
skou praxí‘.“ Jen tak mohou plnit své povinnosti 
a pomáhat lidem, kteří potřebují jejich pomoc. 
Chystaný zákon podle WMA zmíněné základy 
převrací alarmujícím 
způsobem naruby. 

„Návrh legislativy 
je nebezpečný a neod-
povědný. Žádáme vás, 
abyste podnikl všech-
ny potřebné úkony 
nutné k jeho stažení,“ 
uzavírá nedávný dopis 
WMA směrovaný do 
Turecka. 

Obavy z  dopadu 
chystaných opatření 
na bezpečí pacientů 
v  Turecku vyjádřil 
také CPME, jehož 
prezident Jacques 
de Haller se k  tlaku 
Světové lékařské aso-
ciace připojil: „Máme 
stejný názor jako dal-
ší zástupci globální 
zdravotnické komu-
nity. Zákon očividně 
porušuje práva tisíců 
lékařů, vše má přitom 
čistě politické poza-
dí. Stejně jako WMA 
s  ohledem na práva 

Fakultní nemocnice Plzeň 
přijme zaměstnance na pozici:

lékař / lékařka pro Kliniku anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny

Přijmeme lékaře na nově zrekonstruovaný nízkoprahový 
Urgentní příjem KARIM s  návazností na Traumacentrum, 

komplexní Cerebro a Kardiovaskulární centrum.
Požadujeme:
 Vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
  specializovanou způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní 

medicína nebo urgentní medicína, příp. lékař v přípravě na uve-
denou specializovanou způsobilost,

 ukončený základní kmen v oboru AIM a praxe výhodou.

Nabízíme:
 Vysoce odbornou práci v moderním prostředí,
 profesionální přístup,
 možnost získání specializované způsobilosti v příslušném oboru,
  možnost odborného růstu při kontaktu s veškerým spektrem 

základních diagnóz včetně péče o akutní kritické stavy,
 široké zaměstnanecké bene� ty.

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem s  uvedením 
údajů o dosavadní praxi je možné zasílat na e-mail: kariera@fnplzen.cz 
nebo na adresu: Fakultní nemocnice Plzeň,  oddělení personálního 
řízení a organizace, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň  
Další informace na tel.:  377 402 702, 377 402 223

lékařů a pacientů vyzýváme předsedu turec-
kého parlamentu, aby zákon okamžitě stáhl.“ 

Volný překlad: 
Mgr. Lukáš Pfauser,  poradce ČLK pro otázky EU 
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Nešťastná politická situace kolem jednání o brexitu, konkrétně kolem podmínek, za nichž Velká 
Británie 29. března opustí Evropskou unii, dospěla v uplynulých dnech do ještě horšího stadia. 
Přední anglofonní zdravotnický časopis The Lancet zveřejnil text přibližující aktuální stav jednání 
a rozebírající dopady, které by odchod ostrovního státu z EU bez dohody přinesl v oblasti medicíny, 
vědy a zdravotnictví.

Zdravotní strašák jménem brexit

Dny, během nichž se Velká 
Británie vzdaluje evropské osma-
dvacítce, ubíhají velmi rychle 
a pravděpodobnost, že se nepo-
daří dostatečně vyjednat příslušné 
podmínky nebo že celé odstoupe-
ní proběhne chaoticky, dospěla do 
alarmujícího rozměru. Británie 
se do složité pozice dostala pa-
radoxně vlastním zapříčiněním. 
Boj mezi do sebe zahleděnými 
konzervativci a lhostejnými a ne-
jednotnými labouristy přerostl 
po dvou a půl letech politického 
vykrucování a předstírání v re-
álnou hrozbu pro kvalitu zdraví 
současné a příští generace Britů, 
píše časopis The Lancet. 

Ten v aktuálním textu po-
jmenoval, co by „chaotický 
brexit“, tedy brexit bez konkrét-
ní dohody mezi Velkou Británii 
a EU, způsobil v oblasti medicí-
ny, vědy a zdravotnictví. Uvede-
né téma se stalo také předmětem 
jednání parlamentního výboru 
pro sociální otázky a zdraví, je-
muž předsedá členka konzerva-
tivní strany a praktická lékařka 
Sarah Wollastonová. V případě 
neuspořádaného odchodu Spo-
jeného království z  Evropské 
unie hrozí, že během jedné noci 
přestanou platit veškeré legisla-
tivní a administrativní systémy 
ošetřující import, export a licen-

cování léčiv a  zdravotnických 
zařízení mezi oběma celky. Dů-
sledky, které by taková situace 
přinesla, nejsou zcela známé, ale 
existuje potenciální hrozba, že 
by bylo ovlivněno nejen fungo-
vání zásobovacích řetězců, ale 
také například oblast kontroly 
kvality. 

Britský ministr zdravotnictví 
a sociálních věcí Matt Hancock 
přednesl v srpnu letošního roku 
návrh, aby si země vytvořila zá-
soby léků na šest týdnů v pří-
padě, že by se dohody o brexitu 
nepodařilo dosáhnout. Předsta-
vitelé farmaceutického průmy-
slu, Národní zdravotní služby 

(NHS) i Asociace pro distribuci 
ve zdravotnictví (HDA) a další 
organizace však varovaly, že není 
dostatek úložných prostor pro 
takové množství vakcín a biolo-
gických léčiv a že vybudování ta-
kových prostor by zabralo mno-
hem více času, než je v současné 
době k dispozici. 

Zmíněná uskupení se navíc 
nechala slyšet, že doba šesti tý- 
dnů na ustavení nových a bez-
problémových obchodních cest 
či alternativních způsobů, jak 
dostat příslušné preparáty ze 
zemí EU do Velké Británie, ne-
stačí. Slovní spojení jako plány 
pro případ kolapsu, posílení pra-

Výhodný
nákup
Výhodný
nákup
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Podzimní zasedání Stálé pracovní skupiny mladých evropských lékařů (EJD) se konalo 25.–27. 10. 
v estonském Tartu. Témat, která se probírala, bylo opět mnoho. Jako obvykle mítink začal prezentací 
jednotlivých států, kdy každý delegát představoval novinky, které se jeho v zemi za posledních pár 
měsíců udály. 

Brexit centrem pozornosti  
i mladých lékařů

Opět na sebe strhl hlavní po-
zornost brexit, věčné téma něko-
lika posledních zasedání. Zdá se, 
že Britská lékařská asociace je na 
dosah dohody o vzájemném rozpo-
znávání titulů a specializace v me-
dicíně. Avšak pouze na přechodné 
období, jak situace bude vypadat 
za tři až pět, bohužel neví nikdo. 

Hlavním tématem druhého 
dne byl „task-shifting“, kterým 

se snaží mnoho zemí vyřešit ne-
dostatek lékařů. V podstatě jde 
o to, aby lékaři různé výkony či 
procedury delegovali na střední 
zdravotnický personál a tím sní-
žili svou pracovní zátěž. Tato my-
šlenka však naráží v různých ze-
mích na různé problémy. V první 
řadě jde o to, zda stejný výkon 
může dělat lékař i například sest-
ra. V případě, že bude tento úkon 

posunut na střední zdravotnic-
ký personál, může být ohrožena 
předatestační příprava, protože 
se mladí lékaři k  této činnosti 
nemusí vůbec dostat. Další roli 
hraje i to, kdo nese zodpovědnost 
za daný úkol: v některých státech 
stále indikující lékař. A jedním 
z nejdůležitějších aspektů je i to, 
že mnoho zemí se potýká s nedo-
statkem středního zdravotnic-

kého personálu, a tak přesunutí 
více úkolů jejich směrem nijak 
zásadně neřeší personální krizi 
zdravotnictví. 

Závěr konference se pak 
nesl v  duchu eHealth, jelikož 
Estonsko patří k přední světo-
vým lídrům v oblasti digitalizace, 
a to nejen v oblasti zdravotnictví.

MUDr. Jan Přáda, 

předseda Sekce mladých lékařů ČLK

vomocí v nouzi nebo alternativní 
postupy se poslouchají nedobře, 
doplňuje časopis The Lancet. 

Další oblastí, do které může 
brexit vnést velmi negativní 
světlo, je dostupnost přípravků 
využívaných v nukleární medi-
cíně. Zhruba milion pacientů 
ročně totiž podstupuje ve Velké  
Británii diagnostiku nebo tera-
pii pomocí radiofarmak, z nichž  
80 % se importuje, z větší části 
z  Evropy. Uvedené preparáty 
nelze logicky skladovat, proto-
že mají krátký poločas rozpadu. 
Vláda na tento fakt reaguje ná-
vrhem použít letecký transport, 
u něhož však není jisté, že půjde 
úspěšně zajistit, a to kvůli poten-
ciálním legislativním a kapacit-
ním problémům. 

Reakce ministra zdravot-
nictví na jednání parlamentní-
ho výboru nebyly přesvědčivé. 
Politik zopakoval, že vláda sice 
neočekává brexit bez dohody, ale 
dodal, že musí zůstat připravená. 
Na otázku, do jaké míry si je jis-
tý přípravami na odchod Velké 
Británie z EU, odpověděl: „Jsem 
si jistý, pokud bude každý dělat 
to, co musí.“ 

Dosud čelní představitelé 
nejen ze sféry britské medicíny, 

ale také z vědeckého prostředí 
ve spojitosti s připraveností na 
brexit víceméně mlčeli. Proto 
je podle magazínu The Lancet 
dobré vidět, že se situace změni-
la. Prezident britské Královské 
společnosti a držitel Nobelovy 
cenu za chemii Venki Ramakris-
hnan adresoval britské premiér-
ce Therese Mayové a šéfovi Ev-
ropské komise Jeanu-Claudeovi 
Junckerovi dopis. Společně 
s dalšími 29 laureáty prestižního 
ocenění (mj. genetikem a ředi-
telem Ústavu Francise Cricka 
Paulem Nursem) v něm vyzval, 
aby usilovali o  dohodu, která 
umožní pokud možno nejtěs-
nější spolupráci Velké Británie 
a Evropské unie pro současnost 
a budoucnost. 

Autoři dopisu dále zdůrazni-
li, že Evropa jakožto domov osví-
cenství a místo zrodu moderní 
vědy začala teprve nedávno těžit 
z obrody programů mezinárodní 
spolupráce mezi vědci pod pat-
ronátem EU poté, co kontinent 
zachvátily dopady dvou ničivých 
světových válek. Kroky někte-
rých britských univerzit ve sna-
ze vytvořit bilaterální dohody 
o spolupráci s vybranými aka-
demickými pracovišti v Evropě 

(příkladem jsou kroky Oxford-
ské univerzity ve vztahu k uni-
verzitám v Mnichově a Berlíně) 
jsou podle nich jen dílčí a poleh-
čující strategií. Taková strategie 
má velmi daleko ke spolupráci 
a výměně vědeckých poznatků 
v rámci EU, z níž Spojené krá-
lovství v současné době velmi 
těží. Vize britské vlády vytvořit 
globální kruhy pro kooperaci 
vědců vyznívá naprázdno, pro-
tože do hry vstupují víza a práce 
z domova, což jsou faktory brá-
nící akademikům navštěvovat 
odborné konference. 

Obrovská historická chyba 

brexitu se nyní zdá nevyhnutelná, 
uzavírá časopis The Lancet. Ten 
se přitom netají tím, že by uví-
tal druhé referendum o brexitu, 
které by bylo založené na novém 
porozumění jeho konsekvencí, 
jak ostatně požadovalo více než 
700 tisíc demonstrantů 20. říj-
na v Londýně. Dohoda o brexitu 
by odvrátila tragicky vypadající 
scénáře pro vědu a  medicínu. 
Vystoupení Velké Británie bez 
dohody by přineslo katastrofu 
s potenciálně devastujícími do-
pady pro zdraví a blahobyt Britů. 

Lukáš Pfauser,  

poradce ČLK pro otázky EU

Výhodný
nákup
Výhodný
nákup
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Poskytovatelé odmítli návrh zdravotních pojišťoven na zcela novou rámcovou smlouvu. Nová rámcová smlouva 
vychází ze současné a nebude zasahovat do dosud uzavřených smluv na dobu neurčitou. 

Dohodovací řízení o rámcové 
smlouvě

Proč nová rámcová smlouva a jaká?
Bývalý ministr zdravotnictví rozhodl o za-

hájení dohodovacího řízení o nové rámcové 
smlouvě. Poskytovatelé zdravotních služeb 
se v této souvislosti dotazovali, z jakých dů-
vodů má být přijímána nová rámcová smlou-
va a konáno k ní povinné dohodovací řízení 
za situace, kdy ani zdravotní pojišťovny, ani 
poskytovatelé nenamítají, že by současná 
rámcová smlouva byla nevyhovující. Nový 
ministr zdravotnictví se k tomu vyjádřil tak, 
že nebude třeba rámcovou smlouvu nijak 
zásadně měnit, ale bude třeba ji přizpůsobit 
nové právní terminologii na základě nově při-
jatých zákonů od roku 2006, kdy byla přijata 
vyhláškou č. 618/2006 Sb. dosavadní rámcová 
smlouva. Jde zejména o zákon o zdravotních 
službách a nový občanský zákoník, jejichž 
nová terminologie by měla být aplikována 
do nové rámcové smlouvy. Jinak není důvod 
dosavadní rámcovou smlouvu příliš měnit. 

Měl jsem možnost být poradcem před-
stavitele Sdružení ambulantních specialistů 

MUDr. Zorjana Jojka při dohodovacím řízení 
o rámcové smlouvě pro segment poskytova-
telů mimolůžkových ambulantních speci-
alizovaných služeb, klinických psychologů, 
klinických logopedů, ortoptistů a zrakových 
terapeutů. Jako poradce mě doporučila ČLK-
-o. s. Společně s námi se dohodovacího řízení 
zúčastnil za Asociaci klinických psychologů 
ČR PhDr. Karel Koblic. 

Bylo pro nás velkým překvapením, když 
zdravotní pojišťovny předložily návrh zcela 
nové rámcové smlouvy, která naprosto neod-
povídala dosavadní rámcové smlouvě a před-
stavovala zcela nový typ smluvního vztahu 
mezi zdravotními pojišťovnami a poskyto-
vateli zdravotních služeb. Po prostudování 
tohoto návrhu jsme jej zásadně odmítli s tím, 
že ministr zdravotnictví jasně vymezil, z ja-
kého důvodu má být nová rámcová smlouva 
přijímána, že jde především o terminologické 
úpravy a základ dosavadní vyhovující rámco-
vé smlouvy by se měnit neměl, proto nelze 
akceptovat návrh zdravotních pojišťoven na 
zcela nový typ rámcové smlouvy.  Obdobné 
stanovisko, podle mých informací, zaujaly 
i ostatní segmenty poskytovatelů zdravotních 
služeb, a tím se podařilo návrh zdravotních 
pojišťoven odvrátit a zachovat současný, pro 
poskytovatele zdravotních služeb snad dosti 
vyhovující text rámcové smlouvy. 

Co bylo dohodnuto
Dosud uzavřené trvalé smlouvy na 

dobu neurčitou zůstávají beze změn. Ne-
budu rozebírat podrobnosti, kterých byla celá 
řada, ale soustředím se pouze na podstatné 
věci, které v rámci dohodovacího řízení a ko-
nečné dohody proběhly. Především zástupci 
segmentu ambulantní specializované péče 
důrazně žádali, aby, pokud nebude rámcová 
smlouva pro tento segment uzavřena jako 
smlouva trvalá na dobu neurčitou, vypovědi-
telná pouze z kvalifikovaných důvodů uvede-
ných v samotné rámcové smlouvě, což zdra-
votní pojišťovny jednoznačně odmítaly, pak 
je třeba přímo do rámcové smlouvy uvést, že 
dosud uzavřené smlouvy mezi poskytovateli 
zdravotních služeb a zdravotními pojišťovna-

mi zůstávají nadále v platnosti a jsou novou 
rámcovou smlouvou nedotčeny. Základem 
bylo, aby zejména uzavřené smlouvy většiny 
poskytovatelů lékařských zdravotních služeb, 
ale i některých klinických psychologů na dobu 
neurčitou, tedy trvalých smluv vypověditel-
ných pouze z kvalifikovaných důvodů, zůstaly 
nedotčeny textem nové rámcové smlouvy. 
Zástupci zdravotních pojišťoven souhlasili, 
že nová rámcová smlouva by neměla zasáh-
nout do dosud uzavřených individuálních 
smluv, pokud jde o délku trvání individuální 
smlouvy, ale tvrdili, že není třeba toto do nové 
rámcové smlouvy výslovně uvádět, případně 
by to mohl uvést v přechodném ustanovení 
vyhlášky o rámcových smlouvách ministr 
zdravotnictví. Poskytovatelé zdravotních 
služeb v segmentu ambulantní specializo-
vané péče výslovně trvali na tom, aby v textu 
rámcové smlouvy naopak tato skutečnost 
uvedena byla. Podařilo se proto pro segment 
ambulantní specializované péče dosáhnout 
dohody o textu tohoto znění:

„Smlouva se uzavírá na dobu osmi let, 
pokud se smluvní strany nedohodnou nebo 
dříve nedohodly jinak. Dosud uzavřené 
smlouvy mezi poskytovateli a zdravotními 
pojišťovnami se, pokud jde o dobu účinnos-
ti smlouvy, přijetím této rámcové smlouvy 
nemění.“

V některých dalších segmentech nebylo 
ze strany poskytovatelů zdravotních slu-
žeb takové ustanovení do rámcové smlouvy 
požadováno, takže například pro segment 
praktických lékařů, praktických lékařů pro 
děti a dorost a gynekologů toto v rámcové 
smlouvě uvedeno není. Je však skutečností, 
že právě těchto poskytovatelů je nedostatek, 
a není zde obava, že by zdravotní pojišťovny 
měly v úmyslu s někým z poskytovatelů prá-
vě těchto zdravotních služeb smluvní vztah 
ukončit, když naopak v některých místech 
se zoufale snaží smluvní partnery v oboru 
praktického lékařství, praktického lékařství 
pro děti a dorost a gynekologie a porodnictví 
získat a těchto poskytovatelů je všeobecně 
nedostatek. V segmentu ambulantní speciali-
zované péče jsme však považovali za důležité 
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toto ustanovení zaručující, že nová rámcová 
smlouva nebude zasahovat do dosud uzavře-
ných trvalých smluv, za velmi důležité. 

Jednání dva roky  
před ukončením doby smlouvy

Dále jsme navrhovali prolongační klauzu-
li, která by stanovila, že pokud dva roky před 
ukončením smlouvy (v případě, že smlou-
va není uzavřena na dobu neurčitou, ale na 
osm let), neoznámí jedna ze smluvních stran 
druhé smluvní straně, že trvá na ukončení 
smlouvy, se smlouva automaticky prodlouží 
o stejné období, na které byla uzavřena, tedy 
o dalších osm let. Tento návrh prolongační 
klauzule, důležitý zejména pro poskytova-
tele, kteří nebudou mít trvalou smlouvu na 
dobu neurčitou, zdravotní pojišťovny odmítly, 
ale po delší diskusi akceptovaly obě strany 
kompromisní návrh, podle kterého dva roky 
před ukončením doby, na kterou byla smlouva 
uzavřena, jsou smluvní strany povinny zahá-
jit jednání o dalším pokračování smluvního 
vztahu, jež musí být ukončeno nejpozději 
jeden rok před skončením doby, na kterou je 
smlouva uzavřena. Poskytovatel, který nemá 
trvalou smlouvu na dobu neurčitou, by měl 
mít nejméně rok před skončením doby, na 
kterou je jeho smlouva uzavřena (nebyl přijat 
návrh zdravotních pojišťoven na pět let, ale 
ani návrh poskytovatelů zdravotních služeb 
na dvanáct let a byla dohodnuta doba osmi let 
v případech, kdy není uzavřena trvalá smlou-
va), vědět, zda bude s příslušnou zdravotní 
pojišťovnou pokračovat ve smluvním vztahu 
a na jak dlouhou dobu, či nikoli, tedy neměl 
by být až do poslední chvíle v nejistotě, zda 
mu smlouva s jednotlivými zdravotními po-
jišťovnami po vypršení stanovené doby bude 
prodloužena, či nikoli. 

Srážky lze provádět  
až po vypořádání námitek 

Podařilo se rovněž dosáhnout toho, aby 
jakékoli srážky, ať již vyplývající z revizní 
činnosti, nebo z regulačních omezení a limitů, 
zdravotní pojišťovna v případě, že poskyto-
vatel zdravotních služeb podá proti těmto 
opatřením námitky, mohla uplatnit až po 
vypořádání těchto námitek (někdy nesprávně 
označovaných jako tzv. „odvolání“). Zdravotní 
pojišťovny navrhovaly, aby lhůta pro případné 
námitky byla deset dnů ode dne, kdy byly 
příslušné srážky oznámeny poskytovateli 
zdravotních služeb. Zástupci poskytovatelů 
zdravotních služeb v segmentu ambulantní 
specializované péče navrhovali lhůtu dvacet 
dnů, nakonec se smluvní strany dohodly na 

lhůtě patnácti dnů, do kdy je možno námit-
ku uplatnit. Teprve po vypořádání námitek 
může zdravotní pojišťovna příslušnou částku 
poskytovateli zdravotních služeb strhnout. 

Zůstává právo na osobní 
jednání i smírčí jednání

Zdravotní pojišťovny rovněž navrhovaly, 
aby při řešení sporů bylo možno konat smírčí 
jednání pouze v případě, že s tím předem 
vysloví souhlas obě smluvní strany. Zde se 
zástupcům poskytovatelů podařilo prosa-
dit zachování dosavadního ustanovení pro 
řešení sporů tak, že i když zdravotní po-
jišťovna vypořádá námitky poskytovatele 
zdravotních služeb s negativním výsledkem 
a bude trvat na uplatnění regulačních či ji-
ných srážek, nebrání to tomu, aby bylo o této 
otázce nadále vedeno osobní jednání, a to do 
čtrnácti kalendářních dnů od výzvy jedné 
ze smluvních stran. Rovněž smírčí jednání 
se musí konat, navrhne-li to pouze jedna ze 
smluvních stran bez ohledu na stanovisko 
druhé smluvní strany. Těmito jednáními by 
se mělo předejít případným soudním spo-
rům mezi poskytovateli zdravotních služeb 
a zdravotními pojišťovnami, což by měla být 
vždy až ta poslední možnost, jak tyto spory 
řešit.  

Rozhodne 
ministerstvo

Výsledek tohoto 
dohodovacího říze-
ní sám o  sobě ještě 
neznamená, že vy-
hláška o rámcových 
smlouvách musí být 
vydána ve znění, jak 
jej poskytovatelé 
zdravotních služeb 
jednotlivých seg-
mentů a  zástupci 
zdravotních pojiš-
ťoven dohodli a ode-
vzdali. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 
posoudí, zda dohod-
nuté rámcové smlou-
vy jsou v  souladu 
s právními předpisy 
a veřejným zájmem, 
a  pokud by zaujalo 
stanovisko, že někte-
rá ustanovení nejsou 
v souladu s právními 
předpisy či veřejným 
zájmem, nemusí 

rámcovou smlouvu vydat ve znění, v jakém 
jej dohodly smluvní strany. Pokud však shle-
dá, že rámcové smlouvy, které byly dohod-
nuty, nejsou v rozporu s veřejným zájmem 
ani s právními předpisy, měla by být vydána 
nová vyhláška o rámcových smlouvách, jež 
by neměla zasahovat do dosud uzavřených 
smluvních vztahů mezi poskytovateli zdra-
votních služeb a zdravotními pojišťovnami, 
zejména do smluvních vztahů uzavřených 
na dobu neurčitou – tedy trvalých smluv. 
Podle mého názoru, takto uzavřená rámcová 
smlouva, zejména pro segment ambulantní 
specializované péče, rozhodně nezname-
ná pro poskytovatele této péče zhoršení. 
Nedokážu posoudit a neposuzuji, zda do-
hodnuté rámcové smlouvy pro poskytova-
tele lůžkových zdravotních služeb, dopravu 
a některé další segmenty jsou, či nejsou pro 
poskytovatele výhodné, ale v typickém seg-
mentu soukromých ambulantních lékařů, 
tedy ambulantních specialistů, ale i praktiků, 
praktiků pro děti a dorost a gynekologů, se 
domnívám, že dohodnuté texty rámcových 
smluv jsou snad i o něco lepší než dosavadní 
rámcové smlouvy. 

JUDr. Jan Mach, advokát,

ředitel právní kanceláře ČLK

internista, rehabilitační lékař • pediatr • diabetolog,  
endokrinolog • gastroenterolog

Požadujeme
✓  vysokoškolské vzdělání se specializovanou způsobilostí v  příslušném oboru 

(interna, rehabilitace, pediatrie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie)
✓ praxe v oboru nutná
✓ bezúhonnost a zdravotní způsobilost
✓ příjemný a profesionální přístup
✓ znalost práce na PC
✓ loajalita k zaměstnavateli
✓ znalost alespoň jednoho světového jazyka (německý, ruský jazyk výhodou)

Právní vztah 
• hlavní pracovní poměr na:
– plný nebo částečný úvazek v jednosměnném provozu
– nástup od 1.12.2018 nebo dle dohody

Nabízíme
✓ stabilní a dlouhodobou spolupráci
✓ přátelský kolektiv a příjemné pracovní prostředí
✓ možnost profesního rozvoje, podpora dalšího vzdělávání 
✓ 5 týdnů dovolené
✓ volno na zotavenou (sick day)
✓  příspěvky z FKSP na penzijní připojištění, investiční životní pojištění, dovolenou, 

dětské tábory
✓ procedury v lázeňských zařízeních provozovaných NNB
✓ dotované závodní stravování 
✓ možnost ubytování nebo přidělení služebního bytu
✓ nadstandardní finanční ohodnocení včetně bonusů

Váš životopis společně s motivačním dopisem zasílejte  
na e-mail: iveta.jarosova@manes-spa.cz. 

Více informací Vám poskytne paní Iveta Jarošová, tel.: +420 353 334 236

Nemocnice Na Bulovce s místem výkonu práce LL Mánes, 
Karlovy Vary přijme lékaře nebo lékařky  následujících  
specializací

Inzerce A181004397
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Ještě k novele vyhlášky o zdravotnické 
dokumentaci a k zápisům zdravotních 
sester do zdravotnické dokumentace
V článku týkajícím se novely vyhlášky o zdravotnické dokumentaci jsem minule zmínil, že byla zrušena 
samostatná část zdravotnické dokumentace označovaná jako „Dokumentace ošetřovatelské péče“ 
s tím, že takto by nadále zdravotnická dokumentace být vedena neměla, již s ohledem na skutečnost, 
že o pacientovi lze vést bez jeho souhlasu jen takové údaje, které stanoví právní předpis. Pokud 
tedy právní předpis zrušil samostatnou část zdravotnické dokumentace označovanou dosud jako 
„Dokumentace ošetřovatelské péče“, neměla by nadále být tímto způsobem jako samostatná část 
zdravotnické dokumentace tato vedena již s ohledem na právní předpisy o ochraně osobních údajů. 

Současně jsem však upozornil na skuteč-
nost, že zdravotní sestry samozřejmě nadále 
mohou a v některých případech přímo musí 
zapisovat do jednotné zdravotnické doku-
mentace důležité údaje o zdravotním stavu 
pacienta, případně o provedených výkonech 
ošetřovatelské péče. 

V  této souvislosti jsem byl upozorněn 
vedením České asociace sester, že si někteří 
čtenáři článek vyložili tak, že dokumentování 
ošetřovatelské péče již nadále nemá být ve 
zdravotnické dokumentaci prováděno a že 
by vlastně zdravotní sestry a další nelékař-
ští zdravotničtí pracovníci neměli zápisy do 
zdravotnické dokumentace provádět. Toto 
upozornění je správné, protože takový vý-
klad by byl zcela mylný a byl by v rozporu 
s novelizovanou vyhláškou o zdravotnické 
dokumentaci. Prezidentka České asociace 
sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA, mě 
v dopisu upozornila, že záznamy o provedené 
ošetřovatelské péči nemusí být nutně uváděny 
na jednom listu společně se záznamy lékař-
ské péče, podobně jako je tomu u záznamů 
fyzioterapeutů o  provedené rehabilitační 
péči nebo nutričních terapeutů o provede-
né nutriční péči, ale i záznamy konziliárních 
lékařů jsou někdy uváděny na samostatných 
listech, což vše je vždy považováno za zázna-
my o poskytnuté zdravotní péči, a je tudíž 
součástí chorobopisu pacienta. Zdůraznění, 
že dokumentace nemá být vedena odděleně, 
může vyvolat nedorozumění, protože jsou 
v současné době již vyvíjeny SW programy 
pro různé typy záznamů, včetně velmi důleži-
tých záznamů o ošetřovatelské péči (převazy 
invazivních výstupů, výměny permanentních 
katétrů, bilance tekutin, charakter rány a po- 
užitý krycí materiál apod.). Vedení zápisů 
v „kolonkách“ naopak mnohde je jediným 

vhodným způsobem, který umožňuje zdra-
votnickému personálu rychlou orientaci. 

Je nepochybné, že samotná vyhláška 
o zdravotnické dokumentaci v novelizova-
ném i původním znění v ustanovení § 1 od-
stavci 2 písmenu g) za obsah zdravotnické 
dokumentace mimo jiné označuje i „záznamy 
o poskytnuté ošetřovatelské péči, včetně zá-
znamů o poskytnuté nutriční péči a léčebně 
rehabilitační péči“. 

Je rovněž pochopitelné, že jak zdravotní 
sestry, tak praktické sestry, porodní asistent-
ky a samozřejmě i další nelékařští zdravot-
ničtí pracovníci musí provádět záznamy do 
zdravotnické dokumentace jak o zdravotním 
stavu pacienta z pohledu jejich odbornos-
ti, tak o provedených léčebných či ošetřo-
vatelských výkonech, které sami provedli. 
Konečně mnozí nelékařští zdravotničtí pra-
covníci vedou zdravotnickou dokumentaci 
samostatně – například kliničtí psychologové, 
kliničtí logopedi, do značné míry i fyziotera-
peuti a v případě domácí ošetřovatelské péče 
i zdravotní sestry. 

Je rovněž skutečností, že vyhláška o zdra-
votnické dokumentaci nestanoví přesně, zda 
záznamy o nutriční péči, fyzioterapeutických 
výkonech, případně i o konziliárním vyšetření 
mají být vedeny na jediném papíru, nebo zda 
mohou být vedeny na samostatném odděle-
ném papíru. Domnívám se však, že pokud 
byla zrušena samostatná část zdravotnické 
dokumentace označená jako „Dokumentace 
ošetřovatelské péče“, znamená to, že dosavad-
ní způsob zcela oddělených ošetřovatelských 
záznamů od ostatních záznamů ve zdravot-
nické dokumentaci by již existovat neměl. 

Zdravotní sestra s bohatými zkušenostmi 
z praxe mi k tomu napsala:

„Lékař a sestra jsou od pradávna základní 

buňkou v péči o pacienta. Přijdu k chorobo-
pisu, otevřu a na první pohled potřebuji mít 
informace od obou, abych se rychle zoriento-
vala. Fyzioterapeuti, nutriční terapeuti nebo 
konziliární lékaři mají zpravidla záznamy 
samostatně zpracované, což je logické, ale vše 
je součástí onoho chorobopisu. Snad by bylo 
dobré opět a definitivně uznat, že v oné hie-
rarchii zdravotnických profesionálů je lékař 
ten nejkvalifikovanější, s  patřičnou právní 
odpovědností. 

Kolonky vedou k absolutnímu nepřemýš-
lení a mechanické činnosti. Z mého pohledu 
je daleko podstatnější, aby sestra dokázala 
referovat o každém pacientovi, u kterého pro-
vádí ošetřovatelskou péči, a to fakticky, profe-
sionálně, s přehledem podepřeným patřičnými 
znalostmi. 

Před několika dny jsem byla v LDN. Přišla 
jsem k recepčnímu pultu, za kterým seděla 
sestra. Na pozdrav nezvedla hlavu. Na dotaz 
ohledně čísla pokoje prohodila ‚čtrnáct‘ a na 
dotaz, zda se zlepšil stav pacientky, odvětila 
‚uvidíte sama‘. Stále se sklopenou hlavou. Za-
jímalo mě proč, tak jsem se naklonila, abych 
zjistila zdroj takového zájmu, a zahlédla jsem 
stoh papírů, které automaticky brala jeden po 
druhém a dělala do kolonek čárky.“ 

Nedokážu posoudit, do jaké míry je, či 
není pro zdravotní sestry praktické a pro je-
jich orientaci příznivější, pokud se určité úda-
je o pacientech vedou v kolonkách, či nikoli, 
a tento způsob zdravotnické dokumentace 
koneckonců není zrušením „Dokumentace 
ošetřovatelské péče“ přímo zakázán. Pokud 
paní prezidentka uvádí, že jsou vyvíjeny pro-
gramy pro různé typy záznamů, včetně velmi 
důležitých záznamů o ošetřovatelské péči, 
mohlo by to naopak administrativní zátěž 
zdravotních sester snížit. Dosud jsem však 
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byl svědkem stesků jak zdravotních sester 
v terénu, tak lékařů na to, že zdravotní sestry 
jsou velmi administrativně zatíženy tím, že 
musí vyplňovat u všech pacientů na přísluš-
ném oddělení každodenně kolonky o poskyt-
nuté ošetřovatelské péči, což paradoxně vede 
k tomu, že na samotnou péči o pacienty mají 
méně času. Opakovaně jsem se setkal i s tím, 
že bylo prokázáno, že zápisy o provedených 
ošetřovatelských výkonech byly sice v ošet-
řovatelské dokumentaci uvedeny, avšak bylo 
prokázáno, že v praxi prováděny nebyly. To 
mělo pochopitelně nepříjemnou právní dohru. 
Vedle toho jsem se setkal i se situací, kdy zápisy 
v samostatné „Dokumentaci ošetřovatelské 
péče“ (kterou zpravidla nečetli a neměli čas 
číst lékaři) odporovaly zápisům, které provedli 
v běžné zdravotnické dokumentaci lékaři, což 
pochopitelně mělo rovněž nepříjemné právní 
důsledky. Proto také Česká lékařská komora 
plně podpořila záměr Ministerstva zdravotnic-
tví ČR zrušit samostatnou část zdravotnické 

dokumentace označenou jako „Dokumentace 
ošetřovatelské péče“. 

Rozhodně je třeba vzít na vědomí skuteč-
nost, že všeobecné sestry, porodní asistentky 
i praktické sestry a další nelékařští zdravot-
ničtí pracovníci hrají stále významnější úlohu 
v léčebném procesu, a tudíž je nutno, aby i oni 
dokumentovali své poznatky o zdravotním 
stavu pacienta a o zdravotních výkonech, 
které oni sami provedli. Podle mého názoru 
by po novele vyhlášky o zdravotnické doku-
mentaci neměly být záznamy o ošetřovatelské 
péči vedeny odděleně od ostatní zdravotnické 
dokumentace. Zdravotnická dokumentace 
má tvořit jeden přehledný celek. S tím souvisí 
i velké množství někdy nadbytečných písem-
ných informovaných souhlasů s jednotlivými 
zdravotními výkony, které by snad bylo mož-
no nahradit jediným informovaným souhla-
sem s odkazem na to, že pacient si přečetl 
příslušné informace o jednotlivých výkonech 
v manuálu, který měl k dispozici. Lékaři si 

jinak často stěžují na to, že ve zdravotnické 
dokumentaci převažují spíše „právní doku-
menty“ typu informovaných souhlasů nad 
zápisy o zdravotním stavu pacienta, což činí 
zdravotnickou dokumentaci nepřehlednou.

Profesor Pafko, velikán české medicíny, 
v jedné ze svých publikací upozorňuje na to, 
že například chirurg nemá příliš času hovo-
řit s pacientem, protože dopoledne většinou 
operuje, odpoledne se „projde po oddělení“ 
a s pacienty na oddělení hovoří nejčastěji 
o jejich pocitech, stavu, trápeních i potřebách 
právě zdravotní sestry. Snad je tedy smyslem 
všech opatření, aby místo administrativy více 
s pacienty hovořili jak lékaři (protože rozho-
dující není papír dokumentující informovaný 
souhlas, ale rozhovor lékaře s pacientem, jak 
opakovaně zdůraznily evropské i české sou-
dy), tak zdravotní sestry, které jsou nejbližší-
mi „spojenci“ i „zpovědníky“ pacientů, zejmé-
na v lůžkových zdravotnických zařízeních. 

JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK

Nerovnost mezi právy a povinnostmi 
lékaře a zdravotní pojišťovny

Reakce na článek „Lékařů je dost, chodíme k nim ale zbytečně často,  
tvrdí odbornice“, uveřejněný dne 24. 10. 2018 v iDNES.cz.

V uvedeném článku na dotaz novinářky: 
Slyšela jsem, že odborní lékaři mají od po-
jišťoven nastavený limit úhrad, proto ne-
přijímají více pacientů, odpověděla vedoucí 
oddělení úhradových mechanismů a zdravot-
ního pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR 
Mgr. Pavlína Žílová následující: Je to trochu 
jinak. Úhradovou vyhláškou má ambu-
lantní specialista sice určen maximální 
limit úhrad za rok, ale tento limit se mění 
v závislosti na počtu ošetřených pacientů 
v roce. Pokud se tedy lékař rozhodne, že 
ošetří desetkrát více pacientů, pak se mu 
i celkový budget desetkrát navýší. Pojiš-
ťovna rozhodně počet ošetřených pacientů 
nijak neomezuje. 

Odpověď pracovnice Ministerstva zdra-
votnictví ČR může vyvolat v laické veřejnosti 
dojem, že úhradové limity nezpůsobují v praxi 
žádné problémy a odborní lékaři při odmítání 
pacientů s ohledem na nedostatečnou výši 
úhrady postupují svévolně. Opak je pravdou. 
Úhradové vzorce, které určuje Ministerstvo 
zdravotnictví a následně aplikují zdravotní 

pojišťovny, umožňují uhradit lékaři na jed-
noho ošetřeného pacienta a rok pouze urči-
tou částku. Problém je v tom, že tento limit 
se nestanoví podle toho, jakou péči pacient 
v daném roce u lékaře skutečně čerpá, ale 
podle toho, jakou částku na pacienta uhra-
dila zdravotní pojišťovna lékaři před dvěma 
lety. Pokud tedy lékař ošetří v daném roce 
nákladnější pacienty a odvede více práce v po-
rovnání s obdobím před dvěma lety, nebude 
mu tato práce uhrazena. Problematické je 
i to, že úhradový limit se nestanoví pro stejné 
poskytovatele stejně, ale zcela nahodile podle 
úhradové historie každého z nich. To vše vede 
k tomu, že jednotliví poskytovatelé dostávají 
za stejnou práci různou úhradu, což znamená, 
že jeden poskytovatel dostane za týž výkon 
300 Kč, jiný 285 Kč, další 270 nebo 240 Kč, 
aniž by to mohli jakkoli ovlivnit. Výslednou 
výši úhrady za odvedenou práci totiž určuje 
struktura ošetřených pacientů, přičemž pa-
radoxně platí, že pokud lékař v daném roce 
ošetří nákladnější pacienty nežli před dvěma 
lety, sníží se mu úhrada za odvedenou práci. 

Jinak řečeno, odborný lékař musí pa-
cientům, jež převezme do péče, poskytnout 
bezplatně veškerou potřebnou péči, kterou 
má sjednánu se zdravotní pojišťovnou, avšak 
zdravotní pojišťovna uhradí maximálně li-
mit určený podle úhrady před dvěma lety. To 
je důvod nespokojenosti odborných lékařů 
s úhradami hrazené péče, jelikož tato situace 
zakládá zřejmou nerovnost mezi právy a po-
vinnostmi lékaře (poskytovatele) a zdravotní 
pojišťovny. Řešení, že lékař ošetří desetiná-
sobný počet pacientů, aby se desetinásobně 
navýšil „úhradový budget“, jak je uvedeno 
v článku, je zcela mimo realitu. Každý pacient 
potřebuje odpovídající péči, počet pacientů, 
které je možné ošetřit, je limitován. Prefe-
rování pacientů podle úhradového limitu by 
jednoznačně vedlo k omezení dostupnosti 
hrazené péče zejména pro pacienty, kteří po-
třebují nákladnou péči. V současné době již 
dochází k tomu, že odborní lékaři ukončují 
praxi, protože nejsou schopni z úhrad od zdra-
votních pojišťoven pokrýt provozní náklady. 

Mgr. MUDr. Dagmar Záleská, právní kancelář ČLK
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Poslanci podpořili zákon, který  
odkládá e-neschopenku o rok

Poslední fáze EET nabere zpoždění, 
spustí se nejdříve za rok 

Právě spuštěním projektu eNeschopenky 
původně hnutí ANO podmiňovalo návrat 
vyplácení nemocenské v prvních třech dnech 
nemoci, ale ČSSD si ve vládní koalici vynutila, 
že nemocenská se musí od léta příštího roku 
v prvních dnech znovu vyplácet, i když eNe-
schopenka ještě fungovat nebude.

Odklad projektu elektronické neschopenky o rok, na začátek roku 2020, podpořili poslanci v rámci 
zákona o pojistném na sociální zabezpečení, který prošel prvním čtením. Ministryně práce a sociálních 
věcí Jana Maláčová chce projekt odložit, protože není technicky připraven. 

Ani napopáté se nepodařilo vládním poslancům uzavřít první čtení novely zákona o elektronické 
evidenci tržeb. Podle ANO za to mohou obstrukce opozice. 

Zrušení karenční doby, tedy vyplácení 
nemocenské od začátku nemoci, schválili 
poslanci ČSSD, ANO, KSČM a Pirátů, nyní 
to ještě musí potvrdit Senát.

Odklad eNeschopenky o rok na rok 2020 
navrhl již dříve také sociální demokrat Roman 
Sklenák jako „přílepek“ v rámci úprav zákona 

o změnách v lékařské posudkové službě, který 
čeká už jen na závěrečné schvalování. Jinak by 
odklad nebyl přijat včas do konce roku. Lékaři 
mohou elektronicky neschopenky vystavo-
vat už od roku 2010. Plošně to ale nefunguje 
a lékaři ani nemají povinnost je vystavovat.

Zdroj: iDNES.cz

Místo poloviny příštího roku spíše až 
jeho konec. To je nejoptimističtější odhad 
Ministerstva financí a vládních zákono-
dárců k  možnému spuštění zbývajících 
dvou etap elektronické evidence tržeb pro 
stánkaře, lékaře, advokáty nebo řemeslníky. 
Podle ANO zavinila skluz opozice svými ob-
strukcemi. Novelou zákona o EET se bude 
Poslanecká sněmovna na návrh uskupení 
Andreje Babiše zabývat až na prosincové 
schůzi. Předlohu se koalici stále nepodařilo 
protlačit ani prvním kolem. „S ohledem na 
obvyklou délku legislativního procesu nelze 
očekávat, že by měla vzniknout povinnost 
evidovat tržby i pro podnikatele ze třetí 
a čtvrté fáze dříve než ve druhé polovině 
roku 2019,“ uvedlo tiskové oddělení Mini-
sterstva financí. Dolní komora parlamentu 
zahájila první čtení předlohy v září. Navzdo-
ry tomu, že o ní debatovala už pětkrát, se 
však úvodní kolo ani tento týden nepodařilo 
dokončit. 

ODS, Piráti a TOP 09 usilují o její zamít-
nutí, evidenci tržeb kritizuje i SPD. Domácí 
Ministerstvo financí získalo plnou kon-
trolu nad ČEB a EGAP. „Projekt EET už 
dostatečně prokázal, že nenaplnil hlavní cíl, 
kterým mělo být narovnání podnikatelské-
ho prostředí. Naopak ho pokřivil,“ řekl šéf 
klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Dodal, 
že evidence poškodila malé firmy, zatímco 

ty velké včetně řetězců se s ní vyrovnaly. 
„Finanční náklady a administrativní zátěž 
pro ně nejsou dramatické, drobné podni-
katele ale dusí. Jediný férový krok by byl 
si to přiznat a EET zrušit,“ míní. I kdyby se 
v prosinci podařilo posunout novelu zákona 
do sněmovních výborů, zřejmě by se tam 
zadrhla kvůli řadě pozměňovacích návrhů. 
Další překážkou pro Babišův kabinet je Se-
nát, kde po volbách posílili odpůrci on-line 
pokladen. Kdyby menšinové sestavě ANO 
a ČSSD vrátili normu k přepracování, muse-
la by přesvědčit KSČM, aby jí pomohla roz-

hodnutí horní komory přehlasovat. „U EET 
jsme pro rozumnou revizi. Rozhodujícími 
faktory by měly být obrat podnikatele nebo 
velikost provozovny,“ uvedl komunistický 
poslanec Jiří Dolejš. 

S částečnými úlevami počítá i vládní 
návrh, podnikatelská sdružení však žádají 
větší zmírnění. Novela zákona reaguje na 
loňské rozhodnutí Ústavního soudu, který 
pasáže původní normy týkající se startu tře-
tí a čtvrté vlny EET plánovaného na letošní 
březen zrušil.                                  

Zdroj: E15.cz
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eRecept by měl být dobrovolný,  
přináší i velké nevýhody

Kriticky k elektronizaci v medicíně

Základem léčby je po nutnou dobu udržet kontakt mezi lékařem a pacientem. Jde o trpělivý rozhovor, 
kdy se pacientovy obtíže musí přetvořit na diagnózu, která se musí správným postupem dokázat, 
a je třeba nalézt správné léčení. 

Jako čtenář časopisu Tempus medicorum oceňuji přístup redakce k problematice eHealth. Komora se 
jako profesní organizace lékařů dívá na glorifikaci elektronizace v medicíně kriticky, a to je dobře.

Lékařovo soustředění na pacienta musí 
trvat od příchodu do odchodu pacienta. 
Pacient si stále na něco vzpomíná a něco 
požaduje. Lékař by se neměl od pacienta 
odvrátit a sám si cosi tvořit v počítači. Tímto 
se naruší kontakt, paměť lékaře, porozu-
mění onemocnění v celé šíři a tím průběh 
celého léčení. 

Psaní receptu rukou je výhodnější, pa-
cient se neztrácí ze zorného pole lékaře 
a vše je snadnější včetně současného hovoru 
s pacientem. Pro praktického lékaře, který 
má mnoho pacientů denně plus návaly při 
chřipce, při zástupu za jiného lékaře, by vý-
znamné zatížení úředničinou (více než jedna 
hodina práce navíc) znamenalo přetížení 
proti současnosti s různorodými negativními 
následky. 

Lékař musí dát svůj čas a energii stanove-
ní diagnózy, napsat správně léky a projednat 
s pacientem průběh léčení. Tento kontakt 
nemůže být příliš dlouhý, protože další lidé 
přicházejí do čekárny. Přitom často někdo 
klepe na dveře a zvoní telefon, neboť pacienti 
chtějí znát různé výsledky, které přišly poš-
tou. A toho je denně hodně. Tyto rušivé vlivy 
je nutné v ordinaci tolerovat. Navíc lékař 
kontroluje práci sestry. Je proto nevhod-
né lékaře zatěžovat další prací, která dosud 
nebyla a která od hlavní činnosti odpoutává 
pozornost. Konkrétně praktický lékař pro-
to na sebe nemůže vzít další zodpovědnost, 

odebrat svou energii a čas pacientům a dát 
toto do činnosti úředníka. 

Byl jsem informován, že v zahraničí jsou 
daleko delší objednací lhůty u lékařů, napří-
klad v Německu. Je tedy správné výhody naše-
ho zdravotnictví přehlížet a zhoršovat? Lékař 
by se měl spíše zabývat novinkami a vývojem 
medicíny. To, že lékaři nesouhlasí s eRecepty, 
považuji za významné; oni nechtějí být rušeni 
ve své namáhavé práci, nechtějí prodlužování 
objednacích lhůt pacientů. Jestliže někteří 
specialisté mají více času na jednoho pacienta 
a mají počítač v ordinaci, zaznamenal jsem 
stesky pacientů, že se dívali více do počíta-
če než na pacienta. Neodpovídá tedy situaci 
nedomyšlené vyjádření v tisku, že když 70 % 
lékařů používá eRecept, může ho používat 
i 100 %. V oborech, kde se pacientů objednává 
méně, třeba 8–10 lidí za den, a píše se málo 
a jen několik druhů receptů, tato novinka asi 
tolik nezatěžuje. (Nechci se ale vyjadřovat 
za jiné odbornosti.) Pro praktického lékaře, 
který má denně 30 a více pacientů a předepi-
suje velké množství receptů i pro jiné obory, 
znamená eRecept významné prodlužování 
práce, prodlevy při čekání pacientů, a tím 
větší šíření infekcí v čekárně. Únava lékaře 
zaviněná dosud nebývalou úředničinou může 
mít vliv na další zdraví pacienta. 

Obecně platí, že zlepšovací náměty a mož-
nost jejich používání v oboru závisí na lidech, 
kteří dokonale ovládají určitou praxi. Někde 

se používání počítačů prosadilo snadno, když 
například na úřadech to je hlavní způsob prá-
ce. Kupodivu úřady ale stále přijímají další 
zaměstnance. Není ovšem správné feudálně 
nařizovat a sankcionovat i proti názoru lidí 
z praxe a proti názoru České lékařské komo-
ry. Dobře to pochopili ve Francii,  Německu 
a v USA, kde jsou eRecepty nepovinné. Ve 
Francii se dokonce někde píší rukou i pro-
pouštěcí zprávy z nemocnice. 

Bylo by velmi užitečné, aby ti, kdo tuto 
změnu u nás ve zdravotnictví prosadili, sami 
veřejně uvedli, ve kterých zemích je eRecept 
povinný a ve kterých povinný není a jak to tam 
hodnotí odborníci. Každý takovýto zásah do 
zdravotnictví musí být objektivně předem 
přednesen a objektivně konkrétními zkuše-
nostmi zdůvodněn. Nelze se jen subjektivně 
domnívat, že elektronizace je na postupu, 
a tak to zkusíme být nejradikálnější. V ob-
lasti praktického lékařství se jedná o zátěž 
navíc a zhoršení situace pacientů. Pokrok by 
znamenalo, kdybychom eRecept takto stejně 
nepovinně zavedli i u nás. 

Mohli by i strojvůdci v rychlíku během 
jízdy přijímat a tvořit v počítači různé zprá-
vy? Nezhoršilo by to bezpečnost cestujících? 
Přestože na železnici jsou různá zabezpečo-
vací zařízení. Jeli byste bez obav takovýmto 
rychlíkem?                                                           

MUDr. Tomáš Syrovátka, 

praktický lékař, Praha 8

Stojí za připomenutí esej akademika 
Josefa Charváta z první poloviny sedmde-
sátých let nazvanou Počítače a medicína. 
Předpověděl, že pro lékařství budou počítače 
velkým přínosem. Nemýlil se. Upozornil 
však: „Počítače by mohly změnit obraz, kte-
rý mají lékaři sami o sobě a který si o nich 
utvořila veřejnost, zejména pacienti. Jak 

budou přijímat např. nemocní ztrátu sou-
kromí a důvěrnosti, když budou jejich údaje 
vloženy do strojové paměti nebo paměťové 
banky, odkud je může kdokoli a kdykoli vy-
bavit? Osobní vztah nemocného k lékaři se 
změní na neosobní číslo v počítači, a prestiž 
lékaře přitom klesne jak v očích pacienta, 
tak pomocných a středních zdravotníků. 

Počítače může být rovněž použito – a zne-
užito – k posuzování lékařovy kvalifikace.“

U nás se dnes dostáváme právě na hranu 
negativ pro lékaře i pro pacienty, např. s po-
vinnou elektronizací preskripce. Je míra ve 
věcech, jsou jisté konečné meze (Horatius).

MUDr. Josef Žán, CSc., 

důchodce, Rokycany
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Lékař má léčit, ne zabíjet

Diskuse o eutanázii pokračuje

Velevážený pane profesore Pafko, jsem velmi rád, že jste dopodrobna rozvedl téměř celý obsah 
Hippokratovy přísahy (TM 10, str. 38), která, jak sám uvádíte, byla zárukou toho, že ten, kdo léčí, má 
postupovat tak, aby svými zákroky a léčbou nemocnému neublížil a svou činnost bral jako poslání.

Dovoluji si reagovat na komentář kolegy Pudila „Zaklínání se Hippokratovou přísahou“ (TM 9,  
str. 35). Kriticky se vyjadřuje k názorům MUDr. Babince a přitom v jeho příspěvku se vyskytuje 
táž argumentace – připomínkou někoho konkrétního, který sám ke konci života změnil k eutanázii 
postoj. 

Jistě dobře víte, že Hippokratova přísaha je ve společnosti 
chápána tak, že lékař bude svou činnost brát jako poslání, ne jako 
povolání, a v žádném případě nebude pacienta léčit primárně pro 
své obohacení, jak vyplývalo z mého článku, na který reagujete. 
Pokud si pacient (který je plně při smyslech) sáhne na svůj život 
dobrovolně, sám, to nikdo nijak neovlivní. Ovšem lékař by jej 
zabíjet neměl, lékař má léčit, bolesti zbavovat, život zachraňovat. 
Ne zabíjet. A navíc kvůli penězům. 

Jistě jste ve své praxi zažil případy, kdy Vám pacient tvrdil, že 
již nechce žít, víc než vážně uvažoval o sebevraždě, ale díky Vašemu 
léčení se ze svých zdravotních problémů „dostal“ a nakonec Vám 
byl velmi vděčný. Za sebe, ze své praxe, takových případů mohu 
uvést několik. Píšete, že Vám v mém článku chybí argumenty. 
Uvedu tedy alespoň dva. 

Jistě dobře víte, kdo to byl Stephen Hawking, který trpěl ALS, 
nemluvil, byl imobilní a podle lékařů měl zemřít nejpozději v pět-
advaceti letech. Asi v pětapadesáti letech byl pro nejrůznější 

komplikace napojen na přístroje a zdálo se, že žádná další léčba 
mu již nepomůže, tak jeho ženě doporučovali odpojit jej od život 
udržujících přístrojů. Ta to razantně odmítla (což udělala dobře) 
a on se ze svého stavu nakonec dostal tak, že toho ještě hodně 
dokázal ve vědecké činnosti, a zemřel v 76 letech. 

Dále uvedu případ mé bývalé pacientky (P. Š., ročník 1974), 
která nechtěla žít, odmítala podstoupit operaci, ale díky spolupráci 
gynekologa tuto operaci v roce 2017 podstoupila, nyní se cítí jako 
znovuzrozená a je nám nesmírně vděčná, že může na tomto světě 
ještě být a užívat života plnými doušky.

Na mém popromočním table stojí psáno:
„Být člověkem je zodpovědné, být lékařem, zodpovědnost je 

dvojnásobná.“
Ještě jednou Vám děkuji za reakci na můj článek a že jste při-

pomněl obsah Hippokratovy přísahy, která se v současné době, 
pochopitelně, nemůže brát doslovně, ale především jako motto 
poctivosti v léčení pacientů.                                   MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Vím, že diskuse na téma zabití těžce 
trpícího lékařem, popřípadě jiným „od-
borníkem“, byť po schválení komisí, není 
zatím ukončena a patrně v dohledné době 
nebude. Je to věc svědomí trpícího člověka 
i  lékaře a výhrady jeho svědomí. A to, jak 
víme, je často široké. Existuje pomyslná 
„pravice a levice“ v názorech a díky tomu 
jsme v tzv. normálu.

Víme, že historicky bylo aktivní ukonče-
ní života, ať násilným činem, či přípravkem, 
vždy pokládáno za zločin. Lidé žili a umírali 
a  neměli takovou lékařskou péči včetně 

analgetické jako dnes. To, co uvádíte, „…že 
trpícímu člověku můžeme zaručit jen to, že 
jeho utrpení bude jen horší“, se týká při-
nejmenším v určitém věku každého z nás. 
A měli by tedy všichni uvažovat o eutanázii? 

Mezi Vámi a panem doktorem Babincem 
je patrně věkový rozdíl – on bude asi ten star-
ší a má jistě i vlastní zkušenosti s utrpením. 
Jeho důraz na sociální zázemí a rodinu je 
něco, co jistě uznáte, může pomoci v různých 
těžkostech, včetně těžké bolesti. A to zázemí 
bychom si měli během svého života kolem 
sebe vytvořit. To nám žádná imigrace fyzická 

ani názorová neposkytne. Lék (nebo jed?) je 
pouze okamžité řešení.

Také Váš názor o tom, že lékaři SS či ko-
munisté nezabíjeli z ideologických důvodů, 
nesdílím. Ale že byli vrazi, ano.

A na závěr: Hippokratova přísaha je jen 
do určité míry ideál, který porušujeme už 
dlouho, ale ke kterému by mělo naše sna-
žení vést. Postupovat tak, aby fyzické a psy-
chické bolesti nikoho nenutily uvažovat 
o předčasném odchodu ze života. (Nechci 
vnášet téma zneužití, které se nabízí.)

MUDr. Václav Poláček, CSc.

Děkujeme z celého srdce všem lékařům, lékařkám, sestrám a zdravotním 
bratrům z pražského Kardiocentra Institutu experimentální a klinické medicí-
ny, kteří se podíleli na úspěšné léčbě naší dcery. Jsme si vědomi obrovského 
úsilí, neobyčejných znalostí, zkušeností i osobního nasazení, které lékařské 
týmy jednotlivých klinik Kardiocentra během náročné léčby prokázaly. Byli 
jsme svědky mimořádné obětavosti a pečlivosti zdravotních sester na Klinice 
anesteziologie a resuscitace. Děkujeme za velkou podporu a empatii, které 
se dostalo nám rodičům a prarodičům během prvních náročných týdnů. Jsme 
hrdi na špičkovou práci lékařů v IKEM.             Jana a James Drake s rodinou

Významného životního jubilea se dožil MUDr. Mojmír Škrdlant z Aše, člen 
OS ČLK Cheb. Devadesáté narozeniny oslavil tento výjimečný lékař a člověk 
dne 18. 11. 2018. 

Milý Mojmíre, přejeme Ti u příležitosti Tvého významného jubilea stálé 
zdraví, spokojenost a stejný pracovní i životní elán jako doposud. Přijmi od 
nás velké poděkování za to, co stále děláš a čím nás obohacuješ.
MUDr. Georgis Konstantinidis, předseda OS ČLK Cheb, kolegové a kamarádi

Poděkování míří na IKEMBlahopřání k významnému  
životnímu jubileu
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Eutanázie – věčný problém

Odešel prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
V pátek 12. října t. r. ve věku 98 let, 

v nádherný den babího léta, které miloval, 
odešel ve spánku prof. MUDr. Ctirad John, 
DrSc., přední představitel akademické obce 
1. LF UK, vynikající imunolog, jeden z po-
sledních vzdělanců, kteří vedle svého oboru 
dokázali obsáhnout vše podstatné z naší 
i světové kultury, nezapomenutelný učitel, 
ale především laskavý člověk.

Měl jsem to štěstí, že jako medik v še-
desátých letech jsem mohl poslouchat 
jeho volné přednášky po návratu z ročního 
pobytu v Pasteurově ústavu, tedy v době, 
kdy byla udělena Nobelova cena za fyzio-
logii a medicínu imunologům Fr. Jacobovi,  
A. Lwoffovi a J. Monodovi. Jeho skvělé lekce 
se staly legendárními nejen pro schopnost 
sdělit složité srozumitelně, ale neméně 
krásnou, téměř vančurovskou češtinou. Byl 
do té míry inspirativní, že jsem stejně jako 
mnozí jiní na čas zakotvil jako pomocná 
vědecká síla na jím vedeném ústavu. Po-
stupně se vedle učitele a rádce stal starším 

vlídným přítelem, vždy plným pochopení 
a ochoty pomoci. V době, kdy zjistil, že sám 
potřebuje lékařskou péči, se mi dostalo cti 
o něj, stejně jako o jeho kultivovanou ženu 
pečovat. Bylo úžasné sledovat, že ačkoliv 
téměř po dobu tří posledních let života byl 

převážně upoután na nemocniční lůžko, si 
zachoval duševní svěžest, zájem o vše nové 
ve svém ústavu, na své fakultě, ale neméně 
i ve světě kultury a politiky.

Jeho zásluhy na poli vědeckém a pe-
dagogickém zhodnotí na jiném místě po-
volanější z jeho žáků a spolupracovníků.

V osobě prof. Johna ztrácí akademická 
obec 1. lékařské fakulty UK, Ústav imuno-
logie a mikrobiologie, Učená společnost 
a odborná veřejnost vůbec mimořádnou, 
charismatickou osobnost, která zanechává 
v historii alma mater nezapomenutelnou 
stopu. 

Tuto vzpomínku, vyznání, nemohu než 
zakončit epitafem, který sdělil pan profesor 
svojí dceři, prim. MUDr. Štěpánce Čapkové, 
nedlouho před svým skonem:

 Měl jsem Vás všechny rád – mediky 
z Albertova.
Kdybych se vrátit směl,
tak mezi Vás. Znova.

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

Myslím, že je správné, že o problému eutanázie v Tempus medicorum diskutují senioři (prof. Pafko, 
dr. Babinec i dr. Kuntscherová – moji vrstevníci, i když všichni o něco mladší než já). Výjimku tvoří 
dr. Pudil, ten je sice mladší o 10 let, ale zato homeopat.

Bohužel ani starci nejsou často ušetřeni 
některých extrémních postojů. Vzdejme díky 
profesoru Pafkovi, že nám vysvětlil, jak je to 
s Hippokratovou přísahou. Znalec klasické 
filologie a antiky, můj bývalý šéf primář Šrá-
ček, už před čtyřiceti lety tvrdil, že se jedná 
o historický relikt, podobný honosné uniformě 
fakultního pedela. Tato přísaha samozřejmě 
nemá pranic společného s moderní medicínou 
a rozhodně je na hony vzdálena od problema-
tiky umělého potratu. Tento výkon je snad 
dnes považován za vraždu už jenom v myslích 
náboženských fundamentalistů.

A směšovat legální umělé přerušení tě-
hotenství, prováděné zejména ze zdravot-
ních indikací, s eutanázií, je mícháním jablek 
a švestek. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že 
otázka, zda je eutanázie vraždou, nepřísluší 
lékařům, ale zákonodárcům. Nezávidím jim 
tento úkon. Umělý potrat budu nadále pro-

vádět, protože chci ženu ochránit před nevý-
slovným utrpením přivést na svět nechtěné 
dítě. A tito moudří mužové a ženy ať laskavě 
rozhodnou o tom, zda mě za to hodlají potres-
tat. A věřte, že pokud takovýto úmysl pojmou, 
mé padesátileté zkušenosti gynekologa mi 
umožní, že je stejně nakonec oblafnu, potrat 
si před zákonem zodpovím a jejich zákonnou 
pomstychtivost zanechám na suchu.

A stejně to umím i v případě, když mám 
před sebou pacienta, pro něhož už ani moderní 
medicína nemá pomoc a jehož prognóza je jed-
noznačně infaustní. Pokud jen trochu polevím 
ve stejně zbytečné medikaci a naopak nebudu 
šetřit vysokými dávkami opiátů a analgetik, 
kdo z vás, vážení kolegové, po mně hodí ka-
menem? Pan profesor Pafko to nazývá living 
will nebo „odkloněnou stříkačkou“. Takovou 
„pasivní eutanázii“ si zodpovím před svým svě-
domím, a pokud bych byl věřící, i před Bohem. 

Nepotřebuji na to žádné zákony. Na pomoc 
trpícím nepotřebuji žádné antické přísahy. 

Obdivuji hrdiny, kteří jsou schopni bilanční 
sebevraždy. Ani v naší moderní historii o ně 
není nouze – Vlastimil Brodský, Pavel Tigrid, 
Bohumil Hrabal. Já nevím, zda bych to dokázal. 
Ale rozhodně bych nechtěl být kolegou udržo-
ván při životě za každou cenu. A ten australský 
profesor botaniky, kterého ve 104 letech přestal 
bavit život, ať tedy klidně jede do Švýcarska. 
Kolegům, kteří mu tam podají smrtící infuzi, 
nezávidím. Asi bych to nedokázal, ale rozhodně 
je neodsuzuji. Každý z nás má asi určité osob-
ní limity svého chování, neměli bychom však 
šmahem odsuzovat a moralizovat. Nakonec 
však zákon je zákon. Jiný byl ještě před padesáti 
lety a za dalších padesát let se jistě zase změní. 
Jenom to moje svědomí se někdy může tak 
trochu lišit. Aspoň že existuje ještě ta stařecká 
shovívavost.                                    MUDr. Radim Uzel, CSc. 
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O přeložení pacienta na tzv. vyšší pracoviště
Se zájmem, avšak i se znepokojením jsem si přečetl článek „Jak má lékař zajistit přeložení pacienta 
na tzv. vyšší pracoviště“ ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Jana Macha, uveřejněný v prázdninovém 
čísle Tempus medicorum. 

Především musím pochvalně vyzdvih-
nout vymezení jasného právního rámce pro 
překlady pacientů na tzv. vyšší pracoviště 
a do specializovaných center. Takto ucelený 
přehled dlouho citelně chyběl, překládání 
pacientů fungovalo spíše na léta praktiko-
vaných nepsaných „pravidlech“ a notoricky 
tradovaných místních zvyklostech, čehož ko-
legové z vyšších pracovišť rádi a často využí-
vali ve prospěch klidného průběhu své služby. 
Velice znepokojivá je však informace, kterou, 
aspoň doufám, budou kolegové brát s velkou 
rezervou, totiž že „pokud se jedná o neodklad-
nou péči, nezbývá než nařídit převoz tohoto pa-
cienta na lépe vybavené pracoviště nebo do cen-
tra vysoce specializované péče i bez konzultace 
s tímto pracovištěm“. Musím konstatovat, že 
méně vhodnou formulaci patrně nešlo zvolit. 
Občas dochází k problémům i při předem kon-
zultovaném, dohodnutém a ještě dodatečně 
avizovaném překladu, a to z důvodu, že infor-
mace o plánovaném překladu zanikne v šumu 
vyššího centrového pracoviště (kterým je v na-
šich podmínkách většinou některá z fakultních 
nemocnic). Nelze ani domyslet, jak hororový 
scénář by následoval po předem nekonzul-
tovaném překladu, kdyby se lékař odesílají-
cího pracoviště doslovně držel doporučení  

uveřejněném v uvedeném článku. V něm je 
toto doporučení podpořeno argumentem, 
že „jde-li o život člověka nebo o vážné ohrože-
ní jeho zdraví, bylo by hazardem postupovat 
jinak“.

Dovoluji si tvrdit, že by bylo hazardem po-
stupovat právě takto. V podmínkách intenzivní 
medicíny se pacient vyžadující překlad na vyš-
ší pracoviště zpravidla nachází ve stavu multi- 
orgánového selhání, které není odesílající 
pracoviště ( jakkoli dnes již zpravidla špičkově  
vybavené) schopno zvládnout.  Situa-
ce, kdy takovýto pacient na umělé plicní ven-
tilaci, s několika lineárními dávkovači leží 
na nosítkách ZZS ( jakkoli dnes již zpravidla 
špičkově vybavené) na chodbě před dveřmi 
vyššího pracoviště, které se od lékaře výjez-
dové skupiny právě dovědělo, že tohoto pa-
cienta má a dle litery zákona musí přijmout, 
je z  hlediska stavu pacienta tou nejméně 
vhodnou z nejnevhodnějších. Nelze trpět 
iluzorní představou, že by vyšší pracoviště 
bylo v této situaci schopno/ochotno okamžitě 
pacienta přijmout na své lůžko. S pravděpo-
dobností limitně hraničící s jistotou by trvalo 
přinejmenším desítky (!) minut, než by pro-
běhly veškeré nutné a „nutné“ aktivity, tzn.: 
a) než by se lékař vyššího pracoviště dosta-

tečně telefonicky vyřval na odesílajícího 
kolegu, jak si dovoluje mu bez konzultace 
odeslat k příjmu neavizovaného pacienta, 
b) než by proběhlo faktické uvolnění lůžka, 
dezinfekce boxu a všechny procedury bezpro-
středně nevyhnutelné k příjmu pacienta.Po-
dotýkám, že po celou tuto dobu by se pacient 
nacházel v péči ZZS, kdesi na chodbě vysoce 
specializovaného pracoviště. 

Jakkoli je patrně tento doporučený po-
stup „právně čistý“ z pozice lékaře odesílající-
ho pracoviště, který se právě zbavil „černého 
Petra“, tím méně je přínosný pro pacienta 
a vrcholně nekolegiální a v krystalicky čisté 
podobě neetický k lékaři ZZS, která „je povin-
na žádost o převoz pacienta, který potřebuje 
poskytnout neodkladnou zdravotní péči, do 
určené nemocnice realizovat“. 

Tento názor píši z pohledu lékaře se speci-
alizovanou způsobilostí a primářskou licencí 
v oboru anesteziologie a intenzivní medicí-
na, který má pracovní zkušenosti z prostředí 
zdravotnické záchranné služby, anesteziolo-
gicko-resuscitační kliniky fakultní nemoc-
nice, oddělení anesteziologie a resuscitace 
velké nefakultní nemocnice i ARO nemocnice 
okresního typu.

MUDr. Radek Kaniok, MBA, LL.M., MPA 

Vážený pane doktore, děkuji za Váš velmi 
upřímný a jasný přípis, který obsahuje po-
hled lékaře „vyššího pracoviště“ na situace, 
kdy se lékař tzv. „nižšího pracoviště“ zbaví 
tzv. „černého Petra“ a přeloží pacienta na 
„vyšší pracoviště“. V článcích na toto téma 
jsme dospěli k závěru, že v případě neod-
kladné péče, kdy se nepodařilo dohodnout 
překlad nebo pro to nebyl časový prostor, 
nezbývá než pacienta na lépe vybavené pra-
coviště nebo do centra vysoce specializova-
né péče odeslat i bez konzultace s lékařem 
tohoto pracoviště.

Musím uvést, že na tento článek jsem 
obdržel kladné ohlasy lékařů právě z tzv. „niž-
ších pracovišť“, kteří si stěžují, že se nemohou 
lékaři na „vyšší pracoviště“ dovolat, případně 
přednosta příslušného pracoviště na dotaz 
či intervenci zaslanou e-mailem nebo přes 
sekretářku vůbec nereaguje a případné rady, 

jak dále postupovat, sdělené telefonicky jsou 
často neprůkazné v případě, že by případ měl 
právní dohru. 

Bohužel jde o legislativní vakuum, kdy 
tyto situace naše právní předpisy nijak neřeší 
a na jasně a velmi ostře a konkrétně formulo-
vané dotazy, jak má tedy lékař postupovat, po-
kud je indikována péče na „vyšším pracovišti“, 
kterou on na „nižším pracovišti“ nemůže po-
skytnout, přičemž jde o neodkladnou situaci 
a pacient je ohrožen na „nižším pracovišti“ na 
životě nebo vážně ohrožen na zdraví, nezbylo 
než dát zcela jasnou a konkrétní odpověď. 
Příznivější by jistě byla odpověď, že je třeba 
vždy se mezi kolegy rozumně domluvit a po 
domluvě realizovat či nerealizovat překlad 
pacienta, avšak za situace, kdy otázka zní tak, 
že k domluvě nedošlo a pacient je ohrožen 
na životě, nebude-li mu poskytnuta vysoce 
specializovaná péče, kterou nelze poskyt-
nout na „nižším pracovišti“, nelze bohužel 

z právního hlediska odpovědět jinak než tak, 
jak odpovězeno bylo. 

Naprosto vnímám Vaše konkrétní prak-
tické námitky, avšak celou situaci by bylo 
nutno řešit podrobnější a jasnější zákonnou 
úpravou, která v tuto chvíli, bohužel, ne- 
existuje.  

Česká lékařská komora přitom nemůže 
situaci řešit tak, že nahradí zákon svým závaz-
ným stanoviskem, neboť závazná stanoviska 
České lékařské komory můžeme vydávat pou-
ze pro členy komory, nikoli pro nemocnice 
a právnické osoby, které nemocnice provozují.

Lituji, že nemohu dát konkrétnější a pří-
znivější odpověď, ale každopádně děkuji za 
Vaše praktické poznatky, které nastiňují, jak 
by se situace mohla vyvíjet, pokud by pacient 
byl odeslán na „vyšší pracoviště“ bez před-
chozí konzultace. 

S uctivým pozdravem 
JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU – ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,
STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR přijme REVIZNÍ LÉKAŘE všech atestací.
■ Výkon práce: Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, Olomouc, Brno, Hradec Králové, České Budějovice 
■ NABÍZÍME: stabilní práci (žádné noční směny a přesčasy), 
nadstandardní mzdové podmínky, flexibilní úvazky, podporu vzdělávání, 
propracovaný systém benefitů (sick days, home office, stravenky apod.). 
■ POŽADUJEME: znalost práce na PC 
■ Kontakt: personalni@vozp.cz, tel. 284 021 219

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ■ PŘIJMEME REVIZNÍ LÉKAŘE

PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME 
KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA NA POZICI:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA  
NA ODDĚLENÍ  

PEDIATRIE
Nadstandardní mzdové ohodnocení a zaměstnanecké benefity

Práce v moderní nemocnici, která prošla řadou rekonstrukcí DIOME, S.R.O. - jsme personální a mediální společnost, která na trhu působí již 9 let

BLIŽŠÍ INFORMACE Vám poskytne personální manažerka 
Ing. Alena Mašková, tel.: +420 739 949 833, e-mail: alena.maskova@diome.cz

■ Zajímavé platové podmínky, stabilní práci, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. 
■ Žádné noční směny, volné víkendy, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity. 
■ Atraktivní prostředí, atraktivní klienti – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Státní instituce s jasnou vizí rozvoje.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na: www.zzmv.cz

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA
REVIZNÍ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace DĚČÍN
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÁ LÍPA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
REHABILITAČNÍ LÉKAŘ – pracoviště LD Luna, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace VYŠNÍ LHOTY

Nemocnice Na Františku Praha přijme: 
- LÉKAŘE SE SPECIALIZACÍ – NEUROLOGIE, RDG 
- VŠEOBECNÁ A PRAKTICKÁ SESTRA 
- ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ 
- OŠETŘOVATEL, SANITÁŘ 
■ Nabízíme: kulturně-historické prostředí v centru Prahy; dobré platové podmínky; pro mimopražské ubytovna, 
popř. služební byt; výhody dle KS (5 dní volna, penzijní připojištění, aj.) 
■ Kontakt: lékaři: Yvona Vlčková, personalista T: +420 222 801 370,  M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz ost.: 
Mgr. Rudolf Maťha, DiS., hlavní sestra T: +420 222 801 284,  M: Rudolf.Matha@nnfp.cz

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU  
■ PŘIJMEME LÉKAŘE A NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, 
přijmou do svých Dětských léčeben PEDIATRA.
■ Hlavní indikací jsou onemocnění dýchacích cest a plic.
■ Hledáme: lékaře s atestací v oborech: pediatrie nebo alergologie, pneumologie, RFM.
■ Nabízíme: PO-PÁ (víkendové směny cca jednou za měsíc), Vánoční svátky–VOLNO, služební byt v Luhačovicích, 
7,5 hod pracovní dobu; 25 dnů řádné dovolené; výborné platové podmínky, aktivní podporu dalšího vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity (úhrada ročního členského příspěvku ČLK, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné 
rekreace, zaměstnanecké stravování, výhodný firemní tarif, odměny při pracovních a životních výročích).
■ Bližší informace poskytne: Primářka Dětských léčeben MUDr. Jana Rydlová, tel.: 577 682 414, 
e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ PŘIJMEME PEDIATRA

ROYAL SPA, A. S.
PŘIJMEME LÉKAŘE/KU
■ Přijmeme na HPP nebo VPP pro lázeňský hotel Royal 
Mariánské Lázně a  lázně Ostrožská Nová Ves. ■ Nabí-
zíme: motivující fin. ohodnocení (základní plat + příplatky 
+ bonusy), roční odměnu, stabilní zázemí, možnost sebe-
realizace, placené odb. vzdělávání, příjemné prac. prostře-
dí, možnost stravování a  ubytování, zaměstnanecké slevy. 
■ Požadujeme: VŠ lék. směru s  atestací (RFM/FBLR 
vítána), profesionální a zodpovědný přístup k práci a kli-
entům, bezúhonnost, zdrav. způsobilost, kom. znalost NJ 
nebo RJ vítána. ■ Váš životopis zašlete na email 
hr@royalspa.cz s uvedením místa, kde chcete pracovat. 
■ Více o firmě www.royalspa.cz.

VŠCHT PRAHA
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ/
LÉKAŘKA DO ORDINACE VŠCHT 
PRAHA
VŠCHT Praha hledá pro svou zavedenou ordinaci VŠEO-
BECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE/LÉKAŘKU. 
■ Náplň práce: poskytování zdravotních služeb v  oboru 
všeobecného praktického lékařství a poskytování pracovnělé- 
kařských služeb pro zaměstnance VŠCHT Praha. ■ Požadu-
jeme: VŠ vzdělání, odborná a specializovaná způsobilost pro 
výkon lékaře v  oboru všeobecné praktické lékařství; kladný 
pacientský a klientský přístup; znalost práce na PC, zkušenost 
s  medicinskými SW. ■ Nabízíme: zaměstnanecké benefity 
(příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 
jazykové kurzy a odborná školení, firemní rekreační zařízení, 
dětský koutek, možnost parkování pro zaměstnance); 6 týdnů 
dovolené; stabilní pracovní doba bez pohotovostních služeb; 
nově rekonstruovaná ordinace; zázemí stabilní české vysoké 
školy; pracoviště na Praze 6 v blízkosti stanice metra Dejvická; 
nástup dohodou. Pracovní smlouva na dobu neurčitou. 
■ CV a motivační dopis na jolana.lukesova@vscht.cz.

SAINT MEDICAL CENTRUM  
PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
HLEDÁME LÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
SAINT MEDICAL, s.r.o. hledá lékaře v odbornostech: Psy-
chiatrie, Endokrinologie, Imunologie, Rehabilitační lékařs- 
tví, Neurologie. ■ Nabízíme: Dynamický a  příjemný tým. 
Moderní vybavení ordinací. Variabilitu pracovních smluvních 
vztahů (možnost částečného úvazku). ■ V případě dalších do-
tazů se obraťte na níže uvedené kontakty. ■ Kontakt: Nikola 
Krejčíková; +420 725 940 980; mudr.stepankova@seznam.cz, 
www.saintmedical.cz

BARNA MEDICAL S. R. O.
HLEDÁME LÉKAŘE V OBORU  
REHABILITAČNÍ  
A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
■ NABÍZÍME: Nadstandardní finanční ohodnocení; 
Vysoce odbornou a  pestrou práci; Možnost plného nebo 
zkráceného úvazku; Moderní prostředí vybavené kvalitními 
přístroji; Práce se sportovci a běžnou klientelou (variabilní 
diagnózy – nejčastěji problematika páteře, natržené svaly, 
entesopatie a  stavy po ASK, problematika Achillovy šla-
chy); Příjemný, vstřícný pracovní kolektiv; Možnost pro-
najmutí prostor pro soukromou odpolední či večerní praxi; 
Akreditované pracoviště; Možnost dalšího vzdělávání. Ná-
stup možný IHNED nebo dle dohody. ■ Prosíme o Vaši 
odpověď na e-mail: Bc. Marie Bořilová: 
marieborilova@barnamedical.cz, Tel.: 728 332 052 
■ Adresa pracoviště: Pod Krejcárkem 975/2, 
Praha 3 – Žižkov, 130 00

GLOBAL ASSISTANCE A.S.
LÉKAŘ PRO PODPORU KOORDI-
NACE ZDRAVOTNÍ ASISTENCE
Přijmeme LÉKAŘE s AJ (částečný/plný úvazek) s docháze-
ním do kanceláře. Možné kombinovat se stávající praxí. 
■ Pracovní doba volitelná v rozmezí po-pá. Posuzování léčby 
klientů, komunikace se zdravot. zařízeními v zahraničí a repa-
triace. ■ Bližší informace na hr@1220.cz. 

KR INSTITUT, S.R.O.
PŘIJMEME DERMATOLOGA
Přijmeme atestovaného dermatologa pro pobočku na polikli-
niku v  Praze 6 (metro, tramvaj, parking). Vhodné pro celý 
i  částečný úvazek. ■ Pracovní doba dle domluvy. Benefity 
a nadstandardní plat. ■ Podmínky dle úvazku až 110 tis. Or-
dinace je po rekonstrukci. Spolupráce v rámci firmy s estetic-
kou medicínou. ■ Kontakt: info@amem.cz, tel. 739 749 191

DPS „ONDŘEJOV“ S. R. O.
HLEDÁME PSYCHIATRA
Akreditované pracoviště DPS „Ondřejov“ s.r.o., Praha 4 – 
Hodkovičky, hledá do svého týmu psychiatra pro komplexní 
léčbu našich pacientů. ■ Podmínky: atestace v  oboru nebo 
ukončený základní kmen před atestací; psychoterapeutické 
vzdělání výhodou. ■ Nabízíme: práci v týmu; nadstandardní 
finanční podmínky dle dohody; příspěvky na supervizi a vzdě-
lávání; flexibilní pracovní dobu; příjemné pracovní prostředí. 
Nástup možný ihned. Délka úvazku dle dohody. ■ V případě 
zájmu piště na email adresu: zuzana.piskacova@ondrejov.cz

THOMAYEROVA NEMOCNICE
VŘ – LÉKAŘ/LÉKAŘKA NEURO-
LOGICKÁ KLINIKA 3. LF UK A TN
THOMAYEROVA NEMOCNICE - VÍDEŇSKÁ 800, 
140 59 PRAHA 4 - KRČ, přijme na základě výběrového říze-
ní lékaře/lékařku pro Neurologickou kliniku 3. LF UK a TN.
■ Požadujeme: odbornou a  zdravotní způsobilost a  trest-
ní bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb.; zájem o obor 
neurologie; praxe v oboru vítána, není podmínkou; jazykové 
znalosti; ochotu podílet se na zajištění nočního provozu. 
■ Nabízíme: práci na akreditovaném pracovišti; podporu 
odborného růstu a  dobré pracovní podmínky; výhledově 
možnost specializace (Iktové centrum, Neuromuskulár-
ní centrum, Centrum RS, Epilepsie, Neurodegenerativní 
onemocnění, Bolesti hlavy); dobré vztahy v  kolektivu za-
městnanecké benefity: pro mimopražské uchazeče možnost 
ubytování; vlastní mateřská škola a  jesle; vlastní rekreační 
zařízení; 5 týdnů dovolené + 3 dny dispozičního volna; 
kvalitní dotované stravování v  areálu nemocnice; příspěvek 
na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění; 
příspěvky na dětské tábory, rekreaci, kulturní akce, masáže, 
atd.; slevy v  nemocniční lékárně a  prodejně zdravotnických 
potřeb. ■ Přihlášky spolu s  profesním životopisem pro-
síme zaslat obratem na e-mail: jolana.markova@ftn.cz.  
■ Telefonické dotazy na tel.: 261 082 416

CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY
REHABILITAČNÍ  
A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA (RFM)
■ Požadujeme: Specializovanou způsobilost vzdělání v oboru 
rehabilitační a fyzikální medicíny. Praxi v oboru. ■ Nabízí-
me: Práci na částečný/plný úvazek v Centru pohybové medi-
cíny na Praze 4 Chodov nebo na Praze 5 Jinonice. Příležitost 
pracovat v týmu zkušených lékařů a fyzioterapeutů. Příjemné 
a moderní pracovní prostředí. Ambulantní provoz. 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na stravování, možnost vzdělávání.
Nástup možný ihned nebo dle dohody. ■ Kontakt: 
Mgr. Hana Loneková, e-mail: hana.lonekova@cpmpk.cz

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE – VHODNÉ I PRO  
ABSOLVENTY
Přijmeme lékaře na oddělení chirurgie, interna, neurolo-
gie, oddělení následné péče. Kmen či atestace výhodou.  
■ Nabízíme přátelský kolektiv, moderní vybavení praco-
višť, kontinuální investice do rozvoje nemocnice, velkou 
podporu vzdělávání a  osobního rozvoje, výhodné mzdové 
podmínky, příspěvek na penzijní připojištění, jazyko-
vé kurzy, závodní stravování, zvýhodněné firemní jesle,  
25 dní dovolené + 2 SICK DAYS, další benefity. ■ Kontakt: 
pam@hospital-bn.cz, tel. 317 756 554.

NEMOCNICE NA PLEŠI S.R.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE NA ODD. 
REHABILITACE
Nemocnice Na Pleši s.r.o., 262 04 Nová Ves pod Pleší přij- 
me do pracovního poměru lékaře na oddělení rehabilitace.  
■ Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání, trestní bezúhonnost, 
absolvování základního kmene výhodou, vhodné i pro absol-
venty. ■ Nabízíme: náborový příspěvek, stabilní zaměstnání 
v soukromé nemocnici, práci v mladém kolektivu s důrazem 
na týmovou práci, možnosti kontinuální vzdělávání v oboru, 
ubytování v  areálu nemocnice, 5 týdnů řádné dovolené, za-
městnanecké benefity. ■ Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: pospisilova@naplesi.cz, tel: 318 541 503

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.
■ Nabízíme: akreditované pracoviště, urogynekologické 
a perinatologické centrum; 1. místo v projektu PPP; mo-
tivující finanční ohodnocení; přátelský, mladý kolektiv; 
bezúplatné vzdělávání bez závazku; ochotný přístup ško-
litelů; malebné okolí města Písku, ubytování. ■ Kontakt: 
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589 tel: 382 772 017, 
e-mail: personalni@nemopisek.cz

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJMEME LÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pracovního poměru: 
- Lékaře/ku pro Dětské oddělení; 
- Lékaře/ku pro Ortopedické oddělení; 
- Lékaře/ku pro Psychiatrické oddělení; 
- Lékaře/ku pro Neurologické oddělení; 
- Lékaře/ku pro Chirurgické oddělení. 
■ Specializovaná způsobilost či zařazení v  oboru vítáno. 
Vhodné i pro absolventy VŠ.
■ Nabízíme: práci ve stabilní společnosti; nástup ihned 
nebo podle dohody; plný pracovní úvazek; po zapracování

možnost trvalého pracovního poměru; výhodné mzdové 
ohodnocení v  souladu s  vnitřními předpisy dle dosažené 
praxe a  kvalifikace; možnost absolvování specializačního 
vzdělání bez smluvního závazku; možnost dalšího odbor-
ného růstu, jsme držiteli akreditace pro další vzdělávání; 5 
týdnů dovolené; pracovní doba, včetně ÚPS v  souladu se 
zákoníkem práce; možnost ubytování na ubytovně v  are-
álu nemocnice v  případě volné kapacity; cenově výhodné 
stravování ve vlastní jídelně; příspěvek na penzijní připo-
jištění (při plném pracovním úvazku a pracovním poměru 
trvajícím alespoň 1 rok); zaměstnaneckou slevu do lékárny 
10%; parkovací místo zdarma; zvýhodněný telefonní tarif. 
Nástup ihned, popřípadě dle dohody. Nemocnice Tábor, 
a.s. má akreditaci vzdělávání lékařů ve všech zmíněných 
oborech.■ Bližší informace podá: MUDr. Jana Chocho-
lová, primářka DEO tel. 381 606 600; 777 140 384; 
jana.chocholova@nemta.cz; 
MUDr. Pavel Pazdírek, primář ORT tel. 381 605 200; 733 
598 969; pavel.pazdirek@nemta.cz; 
MUDr. Libor Macák, primář PSYCH, tel. 381 606 700, 
775 863 110; libor.macak@nemta.cz; 
MUDr. Alexandr Orel, primář NEUR tel. 381 606 200; 
603 224 804; alexandr.orel@nemta.cz; 
MUDr. Zdeněk Valášek, primář CHIR tel. 381 605 100; 
733 598 971; zdenek.valasek@nemta.cz  

AGUR, S.R.O.
PŘIJMEME VEDOUCÍHO LÉKAŘE
Akreditované mamografické centrum v  Pelhřimově přijme 
za nadstandardních platových podmínek vedoucího lékaře 
se specializovanou způsobilostí v  oboru mamodiagnostika. 
Zajištěn byt, ev. sl. automobil a další benefity. Dohoda jistá. 
■ Kontakt: 777 611 875

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.
LÉKAŘ NA ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE
Vsetínská nemocnice a.s. nabízí pracovní příležitost na pozici 
lékaře/-ky na oddělení následné péče. ■ Požadavky: speciali-
zovaná způsobilost výhodou, uvítáme však i lékaře ve speciali-
zační přípravě a absolventy; bezúhonnost; zdravotní způsobi-
lost. ■ Nabízíme: odpovídající mzdové hodnocení; pracovní 
poměr na dobu neurčitou; možnost ubytování; zaměstnanecké 
výhody; podpora ve vzdělávání. 
■ Kontakt: Ing. Martin Pavlica, náměstek pro personální ří-
zení, email: pavlica@nemocnice-vs.cz, tel: 571 818 130

NAPSALI JSTE

SERVIS
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NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU – ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,
STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR přijme REVIZNÍ LÉKAŘE všech atestací.
■ Výkon práce: Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, Olomouc, Brno, Hradec Králové, České Budějovice 
■ NABÍZÍME: stabilní práci (žádné noční směny a přesčasy), 
nadstandardní mzdové podmínky, flexibilní úvazky, podporu vzdělávání, 
propracovaný systém benefitů (sick days, home office, stravenky apod.). 
■ POŽADUJEME: znalost práce na PC 
■ Kontakt: personalni@vozp.cz, tel. 284 021 219

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ■ PŘIJMEME REVIZNÍ LÉKAŘE

PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME 
KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA NA POZICI:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA  
NA ODDĚLENÍ  

PEDIATRIE
Nadstandardní mzdové ohodnocení a zaměstnanecké benefity

Práce v moderní nemocnici, která prošla řadou rekonstrukcí DIOME, S.R.O. - jsme personální a mediální společnost, která na trhu působí již 9 let

BLIŽŠÍ INFORMACE Vám poskytne personální manažerka 
Ing. Alena Mašková, tel.: +420 739 949 833, e-mail: alena.maskova@diome.cz

■ Zajímavé platové podmínky, stabilní práci, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. 
■ Žádné noční směny, volné víkendy, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity. 
■ Atraktivní prostředí, atraktivní klienti – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Státní instituce s jasnou vizí rozvoje.
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na: www.zzmv.cz

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA
REVIZNÍ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace DĚČÍN
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÁ LÍPA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
REHABILITAČNÍ LÉKAŘ – pracoviště LD Luna, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace VYŠNÍ LHOTY

Nemocnice Na Františku Praha přijme: 
- LÉKAŘE SE SPECIALIZACÍ – NEUROLOGIE, RDG 
- VŠEOBECNÁ A PRAKTICKÁ SESTRA 
- ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ 
- OŠETŘOVATEL, SANITÁŘ 
■ Nabízíme: kulturně-historické prostředí v centru Prahy; dobré platové podmínky; pro mimopražské ubytovna, 
popř. služební byt; výhody dle KS (5 dní volna, penzijní připojištění, aj.) 
■ Kontakt: lékaři: Yvona Vlčková, personalista T: +420 222 801 370,  M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz ost.: 
Mgr. Rudolf Maťha, DiS., hlavní sestra T: +420 222 801 284,  M: Rudolf.Matha@nnfp.cz

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU  
■ PŘIJMEME LÉKAŘE A NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, 
přijmou do svých Dětských léčeben PEDIATRA.
■ Hlavní indikací jsou onemocnění dýchacích cest a plic.
■ Hledáme: lékaře s atestací v oborech: pediatrie nebo alergologie, pneumologie, RFM.
■ Nabízíme: PO-PÁ (víkendové směny cca jednou za měsíc), Vánoční svátky–VOLNO, služební byt v Luhačovicích, 
7,5 hod pracovní dobu; 25 dnů řádné dovolené; výborné platové podmínky, aktivní podporu dalšího vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity (úhrada ročního členského příspěvku ČLK, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné 
rekreace, zaměstnanecké stravování, výhodný firemní tarif, odměny při pracovních a životních výročích).
■ Bližší informace poskytne: Primářka Dětských léčeben MUDr. Jana Rydlová, tel.: 577 682 414, 
e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ PŘIJMEME PEDIATRA

ROYAL SPA, A. S.
PŘIJMEME LÉKAŘE/KU
■ Přijmeme na HPP nebo VPP pro lázeňský hotel Royal 
Mariánské Lázně a  lázně Ostrožská Nová Ves. ■ Nabí-
zíme: motivující fin. ohodnocení (základní plat + příplatky 
+ bonusy), roční odměnu, stabilní zázemí, možnost sebe-
realizace, placené odb. vzdělávání, příjemné prac. prostře-
dí, možnost stravování a  ubytování, zaměstnanecké slevy. 
■ Požadujeme: VŠ lék. směru s  atestací (RFM/FBLR 
vítána), profesionální a zodpovědný přístup k práci a kli-
entům, bezúhonnost, zdrav. způsobilost, kom. znalost NJ 
nebo RJ vítána. ■ Váš životopis zašlete na email 
hr@royalspa.cz s uvedením místa, kde chcete pracovat. 
■ Více o firmě www.royalspa.cz.

VŠCHT PRAHA
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ/
LÉKAŘKA DO ORDINACE VŠCHT 
PRAHA
VŠCHT Praha hledá pro svou zavedenou ordinaci VŠEO-
BECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE/LÉKAŘKU. 
■ Náplň práce: poskytování zdravotních služeb v  oboru 
všeobecného praktického lékařství a poskytování pracovnělé- 
kařských služeb pro zaměstnance VŠCHT Praha. ■ Požadu-
jeme: VŠ vzdělání, odborná a specializovaná způsobilost pro 
výkon lékaře v  oboru všeobecné praktické lékařství; kladný 
pacientský a klientský přístup; znalost práce na PC, zkušenost 
s  medicinskými SW. ■ Nabízíme: zaměstnanecké benefity 
(příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 
jazykové kurzy a odborná školení, firemní rekreační zařízení, 
dětský koutek, možnost parkování pro zaměstnance); 6 týdnů 
dovolené; stabilní pracovní doba bez pohotovostních služeb; 
nově rekonstruovaná ordinace; zázemí stabilní české vysoké 
školy; pracoviště na Praze 6 v blízkosti stanice metra Dejvická; 
nástup dohodou. Pracovní smlouva na dobu neurčitou. 
■ CV a motivační dopis na jolana.lukesova@vscht.cz.

SAINT MEDICAL CENTRUM  
PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
HLEDÁME LÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
SAINT MEDICAL, s.r.o. hledá lékaře v odbornostech: Psy-
chiatrie, Endokrinologie, Imunologie, Rehabilitační lékařs- 
tví, Neurologie. ■ Nabízíme: Dynamický a  příjemný tým. 
Moderní vybavení ordinací. Variabilitu pracovních smluvních 
vztahů (možnost částečného úvazku). ■ V případě dalších do-
tazů se obraťte na níže uvedené kontakty. ■ Kontakt: Nikola 
Krejčíková; +420 725 940 980; mudr.stepankova@seznam.cz, 
www.saintmedical.cz

BARNA MEDICAL S. R. O.
HLEDÁME LÉKAŘE V OBORU  
REHABILITAČNÍ  
A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
■ NABÍZÍME: Nadstandardní finanční ohodnocení; 
Vysoce odbornou a  pestrou práci; Možnost plného nebo 
zkráceného úvazku; Moderní prostředí vybavené kvalitními 
přístroji; Práce se sportovci a běžnou klientelou (variabilní 
diagnózy – nejčastěji problematika páteře, natržené svaly, 
entesopatie a  stavy po ASK, problematika Achillovy šla-
chy); Příjemný, vstřícný pracovní kolektiv; Možnost pro-
najmutí prostor pro soukromou odpolední či večerní praxi; 
Akreditované pracoviště; Možnost dalšího vzdělávání. Ná-
stup možný IHNED nebo dle dohody. ■ Prosíme o Vaši 
odpověď na e-mail: Bc. Marie Bořilová: 
marieborilova@barnamedical.cz, Tel.: 728 332 052 
■ Adresa pracoviště: Pod Krejcárkem 975/2, 
Praha 3 – Žižkov, 130 00

GLOBAL ASSISTANCE A.S.
LÉKAŘ PRO PODPORU KOORDI-
NACE ZDRAVOTNÍ ASISTENCE
Přijmeme LÉKAŘE s AJ (částečný/plný úvazek) s docháze-
ním do kanceláře. Možné kombinovat se stávající praxí. 
■ Pracovní doba volitelná v rozmezí po-pá. Posuzování léčby 
klientů, komunikace se zdravot. zařízeními v zahraničí a repa-
triace. ■ Bližší informace na hr@1220.cz. 

KR INSTITUT, S.R.O.
PŘIJMEME DERMATOLOGA
Přijmeme atestovaného dermatologa pro pobočku na polikli-
niku v  Praze 6 (metro, tramvaj, parking). Vhodné pro celý 
i  částečný úvazek. ■ Pracovní doba dle domluvy. Benefity 
a nadstandardní plat. ■ Podmínky dle úvazku až 110 tis. Or-
dinace je po rekonstrukci. Spolupráce v rámci firmy s estetic-
kou medicínou. ■ Kontakt: info@amem.cz, tel. 739 749 191

DPS „ONDŘEJOV“ S. R. O.
HLEDÁME PSYCHIATRA
Akreditované pracoviště DPS „Ondřejov“ s.r.o., Praha 4 – 
Hodkovičky, hledá do svého týmu psychiatra pro komplexní 
léčbu našich pacientů. ■ Podmínky: atestace v  oboru nebo 
ukončený základní kmen před atestací; psychoterapeutické 
vzdělání výhodou. ■ Nabízíme: práci v týmu; nadstandardní 
finanční podmínky dle dohody; příspěvky na supervizi a vzdě-
lávání; flexibilní pracovní dobu; příjemné pracovní prostředí. 
Nástup možný ihned. Délka úvazku dle dohody. ■ V případě 
zájmu piště na email adresu: zuzana.piskacova@ondrejov.cz

THOMAYEROVA NEMOCNICE
VŘ – LÉKAŘ/LÉKAŘKA NEURO-
LOGICKÁ KLINIKA 3. LF UK A TN
THOMAYEROVA NEMOCNICE - VÍDEŇSKÁ 800, 
140 59 PRAHA 4 - KRČ, přijme na základě výběrového říze-
ní lékaře/lékařku pro Neurologickou kliniku 3. LF UK a TN.
■ Požadujeme: odbornou a  zdravotní způsobilost a  trest-
ní bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb.; zájem o obor 
neurologie; praxe v oboru vítána, není podmínkou; jazykové 
znalosti; ochotu podílet se na zajištění nočního provozu. 
■ Nabízíme: práci na akreditovaném pracovišti; podporu 
odborného růstu a  dobré pracovní podmínky; výhledově 
možnost specializace (Iktové centrum, Neuromuskulár-
ní centrum, Centrum RS, Epilepsie, Neurodegenerativní 
onemocnění, Bolesti hlavy); dobré vztahy v  kolektivu za-
městnanecké benefity: pro mimopražské uchazeče možnost 
ubytování; vlastní mateřská škola a  jesle; vlastní rekreační 
zařízení; 5 týdnů dovolené + 3 dny dispozičního volna; 
kvalitní dotované stravování v  areálu nemocnice; příspěvek 
na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění; 
příspěvky na dětské tábory, rekreaci, kulturní akce, masáže, 
atd.; slevy v  nemocniční lékárně a  prodejně zdravotnických 
potřeb. ■ Přihlášky spolu s  profesním životopisem pro-
síme zaslat obratem na e-mail: jolana.markova@ftn.cz.  
■ Telefonické dotazy na tel.: 261 082 416

CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY
REHABILITAČNÍ  
A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA (RFM)
■ Požadujeme: Specializovanou způsobilost vzdělání v oboru 
rehabilitační a fyzikální medicíny. Praxi v oboru. ■ Nabízí-
me: Práci na částečný/plný úvazek v Centru pohybové medi-
cíny na Praze 4 Chodov nebo na Praze 5 Jinonice. Příležitost 
pracovat v týmu zkušených lékařů a fyzioterapeutů. Příjemné 
a moderní pracovní prostředí. Ambulantní provoz. 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na stravování, možnost vzdělávání.
Nástup možný ihned nebo dle dohody. ■ Kontakt: 
Mgr. Hana Loneková, e-mail: hana.lonekova@cpmpk.cz

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE – VHODNÉ I PRO  
ABSOLVENTY
Přijmeme lékaře na oddělení chirurgie, interna, neurolo-
gie, oddělení následné péče. Kmen či atestace výhodou.  
■ Nabízíme přátelský kolektiv, moderní vybavení praco-
višť, kontinuální investice do rozvoje nemocnice, velkou 
podporu vzdělávání a  osobního rozvoje, výhodné mzdové 
podmínky, příspěvek na penzijní připojištění, jazyko-
vé kurzy, závodní stravování, zvýhodněné firemní jesle,  
25 dní dovolené + 2 SICK DAYS, další benefity. ■ Kontakt: 
pam@hospital-bn.cz, tel. 317 756 554.

NEMOCNICE NA PLEŠI S.R.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE NA ODD. 
REHABILITACE
Nemocnice Na Pleši s.r.o., 262 04 Nová Ves pod Pleší přij- 
me do pracovního poměru lékaře na oddělení rehabilitace.  
■ Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání, trestní bezúhonnost, 
absolvování základního kmene výhodou, vhodné i pro absol-
venty. ■ Nabízíme: náborový příspěvek, stabilní zaměstnání 
v soukromé nemocnici, práci v mladém kolektivu s důrazem 
na týmovou práci, možnosti kontinuální vzdělávání v oboru, 
ubytování v  areálu nemocnice, 5 týdnů řádné dovolené, za-
městnanecké benefity. ■ Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: pospisilova@naplesi.cz, tel: 318 541 503

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.
■ Nabízíme: akreditované pracoviště, urogynekologické 
a perinatologické centrum; 1. místo v projektu PPP; mo-
tivující finanční ohodnocení; přátelský, mladý kolektiv; 
bezúplatné vzdělávání bez závazku; ochotný přístup ško-
litelů; malebné okolí města Písku, ubytování. ■ Kontakt: 
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589 tel: 382 772 017, 
e-mail: personalni@nemopisek.cz

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJMEME LÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pracovního poměru: 
- Lékaře/ku pro Dětské oddělení; 
- Lékaře/ku pro Ortopedické oddělení; 
- Lékaře/ku pro Psychiatrické oddělení; 
- Lékaře/ku pro Neurologické oddělení; 
- Lékaře/ku pro Chirurgické oddělení. 
■ Specializovaná způsobilost či zařazení v  oboru vítáno. 
Vhodné i pro absolventy VŠ.
■ Nabízíme: práci ve stabilní společnosti; nástup ihned 
nebo podle dohody; plný pracovní úvazek; po zapracování

možnost trvalého pracovního poměru; výhodné mzdové 
ohodnocení v  souladu s  vnitřními předpisy dle dosažené 
praxe a  kvalifikace; možnost absolvování specializačního 
vzdělání bez smluvního závazku; možnost dalšího odbor-
ného růstu, jsme držiteli akreditace pro další vzdělávání; 5 
týdnů dovolené; pracovní doba, včetně ÚPS v  souladu se 
zákoníkem práce; možnost ubytování na ubytovně v  are-
álu nemocnice v  případě volné kapacity; cenově výhodné 
stravování ve vlastní jídelně; příspěvek na penzijní připo-
jištění (při plném pracovním úvazku a pracovním poměru 
trvajícím alespoň 1 rok); zaměstnaneckou slevu do lékárny 
10%; parkovací místo zdarma; zvýhodněný telefonní tarif. 
Nástup ihned, popřípadě dle dohody. Nemocnice Tábor, 
a.s. má akreditaci vzdělávání lékařů ve všech zmíněných 
oborech.■ Bližší informace podá: MUDr. Jana Chocho-
lová, primářka DEO tel. 381 606 600; 777 140 384; 
jana.chocholova@nemta.cz; 
MUDr. Pavel Pazdírek, primář ORT tel. 381 605 200; 733 
598 969; pavel.pazdirek@nemta.cz; 
MUDr. Libor Macák, primář PSYCH, tel. 381 606 700, 
775 863 110; libor.macak@nemta.cz; 
MUDr. Alexandr Orel, primář NEUR tel. 381 606 200; 
603 224 804; alexandr.orel@nemta.cz; 
MUDr. Zdeněk Valášek, primář CHIR tel. 381 605 100; 
733 598 971; zdenek.valasek@nemta.cz  

AGUR, S.R.O.
PŘIJMEME VEDOUCÍHO LÉKAŘE
Akreditované mamografické centrum v  Pelhřimově přijme 
za nadstandardních platových podmínek vedoucího lékaře 
se specializovanou způsobilostí v  oboru mamodiagnostika. 
Zajištěn byt, ev. sl. automobil a další benefity. Dohoda jistá. 
■ Kontakt: 777 611 875

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.
LÉKAŘ NA ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE
Vsetínská nemocnice a.s. nabízí pracovní příležitost na pozici 
lékaře/-ky na oddělení následné péče. ■ Požadavky: speciali-
zovaná způsobilost výhodou, uvítáme však i lékaře ve speciali-
zační přípravě a absolventy; bezúhonnost; zdravotní způsobi-
lost. ■ Nabízíme: odpovídající mzdové hodnocení; pracovní 
poměr na dobu neurčitou; možnost ubytování; zaměstnanecké 
výhody; podpora ve vzdělávání. 
■ Kontakt: Ing. Martin Pavlica, náměstek pro personální ří-
zení, email: pavlica@nemocnice-vs.cz, tel: 571 818 130

SERVIS
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Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D., Infekční klinika 
Nemocnice Na Bulovce

109/18 Dětská oftalmologie
Datum: 1. 12. 2018 
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Marcela Michaličková
• Základy strabismu a amblyopie.
• Refrakční vady u  dětí, současné možnosti ovlivnění pro-

grese myopie.
• Zevní oční záněty, vrozená neprůchodnost slzných cest.
• Nitrooční záněty u dětí.

105/18 I malá změna v komunikaci s pacientem zvýší 
míru jeho spolupráce
Datum: 1. 12. 2018 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Nespolupracující pacient zvyšuje míru stresu a vyčerpání léka-
ře, protože s ním komunikuje vyhroceným způsobem, častěji 
se z různých příčin vrací (v ambulantní sféře) nebo se dožaduje 
konzultace s lékařem (v nemocnici). Lékař nemá času nazbyt, 
přesto existují možnosti, jak bez výrazných nároků na čas navíc 
zvýšit ochotu pacienta a také jeho rodiny nebo doprovodu ke 
konstruktivní spolupráci a tím usnadnit lékaři jeho obtížnou 
práci. Dojde i na psychologii.

129/18 Novinky ve vnitřním lékařství (a příbuzných 
oborech)
Datum: 1. 12. 2018 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK

Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
• Psychiatrie a psychologie.
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
• Diabetologie.
MUDr. Martin Matějů, Ph.D.
• Onkologie. 
MUDr. Pavel Trachta, Ph.D.
• Metabolická péče.
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiologie.

135/18 Postgraduální akademie: Staré je dobré – nebo 
potřebujeme nové? Otazníky současné interny
Datum: úterý 4. 12. 2018, 14.00–18.30 hod.
Místo: Praha 1, Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

118/18 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem 
dovedností
Datum: čtvrtek 6. 12. 2018, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD 
Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné procvi-
čení 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 kur-
zu je jednak závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování 

získá posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti 
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak 
možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém 
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden 
formou workshopu.

136/18 „Můžeme to, co umíme?“ 
Kontroverzní témata mezi současnou medicínou a etikou
Datum: čtvrtek 6. 12. 2018, 9.30–16.00 hod.
Místo: Kongresové centrum Hotel Olšanka, Táboritská 23, 
Praha 3
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1200 Kč člen ČLK, 1400 Kč ostatní
• Molekulární genetika a její zatím tušené etické problémy.
• Postgenomický svět. Etika v postgenomickém světě.
• Právní pohled na nové technologie, informační společnost 

a vztah pacient–lékař.
• Editace genomu – řízená evoluce, verze 4.0?
• Možnosti a meze současné transplantologie.
• Jaká je budoucnost lidstva s editovaným genomem?
• Lékařské tajemství – od Hippokrata až do dnešních dnů.
• Meze a dilemata zachovávání lékařského tajemství v denní 

klinické praxi.
• Právní ochrana lidského genomu.
• Odmítnutí a  ukončení péče o  pacienta z  pohledu práva 

a etiky. 

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

ergonomie).
• Profesionálně podmíněná onemocnění hybného systému 

(páteř a onemocnění horních končetin z přetížení).

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

80–92/18 Neodkladná resuscitace a první pomoc při 
ohrožení života
Vzdělávací akce organizuje ČLK ve spolupráci s MUDr. Mi-
lanem Brázdilem. 
Jednotlivá místa a termíny viz www.lkcr.cz, vzdělávání, 
kurzy ČLK

67/18 Doporučení u infekčních onemocnění v těho-
tenství
Datum: 1. 12. 2018 
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4

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 účastní-
ci 10 dnů před konáním kurzu. 
Věnujte pozornost zasílaným informa-
cím, 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     

21. LEDNA 2019                                                                                                   
Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 
1. LF UK a VFN                              
Přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

KLAUSŮV VEČER
Onkogynekologie – projekty klinického výzkumu

Koordinátor: prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
1.  Cibula D.: Představení onkogynekologického centra 

(10 min.)
2.  Kocián R.: SENTIX – Prospektivní mezinárodní studie 

u pacientek s časným stadiem karcinomu děložního hrdla 
zaměřená na využití biopsie sentinelové uzliny (10 min.)

3.  Fischerová D.: ISAAC – Multicentrická diagnostická 
studie na klinický staging zhoubného nádoru ovaria 
(10 min.)

4.  Sláma J.: LIBUŠE – Screening karcinomu děložního 
hrdla s využitím HPV DNA testu a speciálního imuno-
cytochemického barvení p16/Ki 67 (10 min.)

5.  Dostálek L.: FORECEE – (Horizon 2020) – predika-
ce vzniku zhoubného nádoru u žen pomocí vyšetření 
„omics“ ze stěru děložního čípku s cílem individualizace 
screeningu a prevence těchto nádorů (10 min.)

6.  Cibula D.: EURAP (UMCE) – European Research Centre 
of Advanced Pelvic Surgery (10 min.)

Diskuse: 30 min.

28. LEDNA 2019
Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN       
Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

KUKULŮV VEČER
Jsme připraveni na terorismus?

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
1. Burget F.: Triage (15 min.)
2. Zeman M.: Zákeřné zbraně (15 min.) 
3. Baňař P.: Střelná poranění (15 min.)
4. Sedlář M.: Poranění chladnými zbraněmi (15 min.)
Diskuse: 40 min.

4. ÚNORA 2019                                                                                                    
Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN                                                       
Přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.                                                         

CHARVÁTŮV VEČER
Novinky v diabetologii

Koordinátor: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.  
1. Svačina Š.: Úvod (5 min.)
2.  Škrha J. ml.: Počet antidiabetik s pozitivním kardiovas-

kulárním efektem roste (15 min.)
3.  Prázný M.: Nový konsenzus EASD a ADA pro volbu anti- 

diabetik (15 min.)
4.  Šoupal J.: Nové senzory pro monitorování glukózy  

(15 min.)
5.  Flekač M.: Novinky v léčbě syndromu diabetické nohy 

(15 min.)
Diskuse: 30 min.

11. ÚNORA 2019                                                     

MAYDLOVA PŘEDNÁŠKA
Onkochirurgie počátku XXI. století. Změny, fakta, mýty 
a trendy.
Přednášející: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

18. ÚNORA 2019
Přednáškový večer I. interní kliniky 3. LF UK a FNKV                                          
Přednosta: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

JONÁŠŮV VEČER
Novinky v diagnostice a léčbě onemocnění ledvin

Koordinátor: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
1. Rychlík I.: Úvod (5 min.)
2. Krátká K.: Hepatorenální syndrom – update (10 min.) 
3. Bachoňová P.: Krystalopatie (10 min.) 
4.  Bandúr Š.: Hyperurikemie a  progrese chronického 

onemocnění ledvin (CKD) (10 min.) 
5.  Ganz M.: Onemocnění ledvin u pacientů na centrálním 

interním příjmu FNKV(CPIK) (10 min.) 
6.  Havrda M.: Domácí hemodialýza (10 min.) 
7.  Francová L.: Poruchy fosfokalciového metabolis-

mu u  chronicky dialyzovaných pacientů – vybra-
ná data z  Registru dialyzovaných pacientů (RDP)  
(10 min.) 

Diskuse: 30 min.

25. ÚNORA 2019
Večer II. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
 
SYLLABŮV VEČER
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče 

Koordinátor: doc. MUDr. Pavel Těšínský
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda
1. T ěšínský P.: Úvod: Klinická výživa spojuje obory medi-

cíny (5 min.)
2.  Gojda J.: Benefity a rizika rostlinné stravy (15 min.)
3.  Urbánek M.: Akutní pankreatitida jako metabolická vý-

zva (15 min.)
4.  Gojda J.: Domácí parenterální výživa při selhání střeva 

(15 min.)
5.  Těšínský P.: Jak sestavit výživu při sekvenčním procesu 

kritického stavu (20 min.)
Diskuse: 30 min.

4. BŘEZNA 2019
Přednáškový večer Ústavu biologie a  lékařské genetiky  
2. LF UK a FNM                                     
Přednosta: prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA

SEKLŮV VEČER
NGS a jeho význam pro klinickou praxi

Koordinátor: prim. MUDr. Markéta Hlavovicová
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

1. Románková V. a spol.: NGS vyšetření, možnosti a výzvy 
(15 min.)
2. Vyhnálková E. a spol.: Mentální retardace X vázaná – ATRX 
syndrom (15 min.)
3. Malíková M. a spol.: Diagnostika artrogrypóz (15 min.)
4. Vlčková M. a spol.: Masivně paralelní sekvenování v dia-
gnostice závažných časných epilepsií (15 min.)
Diskuse: 45 min.

11. BŘEZNA 2019
Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN 
Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

PELNÁŘŮV VEČER
Nové aspekty léčby chronické tromboembolické plicní 
hypertenze

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
1.  Jansa P.: Chronická tromboembolická plicní hyper-

tenze: úvod do problematiky a vývoj terapeutických 
postupů (15 min.)

2.  Ascherman M.: Nefarmakologická léčba chronické 
tromboembolické plicní hypertenze (15 min.)

3.  Ambrož D.: Farmakoterapie chronické tromboembo-
lické plicní hypertenze (15 min.)

4.  Havránek Š.: Význam a léčba poruch srdečního rytmu 
nejen u nemocných s chronickou tromboembolickou 
plicní hypertenzí (15 min.)

Diskuse: 30 min.

18. BŘEZNA 2019
Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK 
a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.

KAFKŮV VEČER
Koordinátor: prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
1.  Rygl M.: Úvodní slovo (5 min.)
2.  Trčka J.: Operace tříselné kýly u dětí technikou PIRS 

(10 min.)                                                  
3.  Dotlačil V.: Laparoskopicky asistovaná ileocekální 

resekce u pacientů s Crohnovou chorobou (10 min.) 
4.  Cejnarová K.: Atrezie duodena (10 min.)              
5.  Doucha M.: Poranění jater (10 min.)                                                                             
6.  Kučerová L.: Sakrokokcygeální teratom (10 min.)
Diskuse: 30 min.

25. BŘEZNA 2019
21. večer Spolku slovenských lékařů Bratislava
Program bude dodán později.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc
vědecký sekretář.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.                                
předseda

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Leden–březen 2019, 17.00 hodin   Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského  
předpisu ČLK č. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity.
Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět  
pro studenty 1. LF UK Praha.
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SERVIS

• Ergonomické a rehabilitační aspekty práce vsedě a u počí-
tače, problematika stresu.

• Ergonomické a rehabilitační aspekty práce vestoje, mani-
pulace břemen.

• Ergonomie školního věku a prevence VDT.

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

133/18 Postgraduální akademie: Psychiatrie
Datum: pondělí 10. 12. 2018, 14.00–18.00 hod.
Místo: Praha 2, Karlovo náměstí 5, Kongresové centrum 
Vavruška
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

137/18 Postgraduální akademie: Reprodukční medicína
Datum: čtvrtek 13. 12. 2018, 14.00–17.30 hod.
Místo: Praha 1, Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

6/19 Lékař sám sobě
Datum: 12. 1. 2019 
Místo: Praha 5, IQ pohybové centrum, Nádražní 740/56
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Mgr. Daniel Müller
Seminář nelékaře, pohybového terapeuta Mgr. Daniela 
Müllera, se zabývá praktickými radami pro každodenní 
práci lékaře jak v profesním, tak v soukromém životě z hle-
diska pohybového aparátu. Zahrnuje rady pro správné 
sezení, stání, úpravu pracovního prostoru a nabízí řešení 
nesprávných pohybových stereotypů. Seminář je doplněn 
cvičební hodinou s praktickými ukázkami, jak předcházet 
bolestem hlavy či zad, jak řešit např. haluxy nebo předcházet 
inkontinenci. Součástí semináře je i doporučení vhodných 
pomůcek pro cvičení. 

35/19 Dětská dermatologie
Datum: středa 16. 1. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: prim. MUDr. Štěpánka Čapková
MUDr. Jana Čadová 
• Exantémy u dětí. 
Prim. MUDr. Štěpánka Čapková 
• Pigmentové névy u dětí. 

20/19 Vybrané kapitoly z  infekčního lékařství pro 
praktické lékaře
Datum: 19. 1. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Kurz určený pro lékaře primární péče seznámí posluchače 
s diagnostikou a léčbou nejčastějších klinických stavů, v je-
jichž etiologii se uplatňují infekční agens. Absolvent kurzu 
se dozví, jak racionálně postupovat u pacientů s horečnatým 
stavem, syndromem akutního průjmu, exantémem, uzlino-
vým syndromem či suspektní akutní virovou hepatitidou. 
V kurzu bude rovněž zmíněna problematika lymeské bo-
reliózy a chlamydiových infekcí. Přednesená sdělení budou 
doplněna názornými kazuistikami a obrazovou dokumentací 
z ambulantní praxe.

19/19 Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při 
práci ve zdravotnictví
Datum: 19. 1. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Společná diskuse nad stresory, příčinami a specifiky nadprů-
měrně vysoké stresové zátěže ve zdravotnictví a neoddělitel-
ností stresu v práci a soukromí. Možnosti předcházení stresu 
a syndromu vyhoření a řešení takových situací v životě lékařů, 
když už nastanou. Program je veden interaktivní metodou, 
jeho součástí je i test stresuodolnosti. Dojde také na nácvik 
konkrétních relaxačních technik. Program je přizpůsoben 
konkrétní pracovní praxi účastníků – lékařů.

1/19 Postgraduální akademie: Idiopatické střevní záněty
Datum: středa 23. 1. 2019, 14.00–17.40 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.,  
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

2/19 Metabolické a kardiovaskulární poruchy seniorů 
a příprava k operačnímu výkonu
Datum: 26. 1. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 
• Chirurgická problematika vyššího věku. 
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. 
• Kardiovaskulární komplikace a operační výkon u seniorů. 
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Renální onemocnění a  metabolické poruchy v  předope-

rační přípravě. 

8/19 Infekční nemoci
Datum: 26. 1. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Václav Dostál 
Doc. MUDr. Václav Dostál 
• Úvod k tématu – úskalí „chronických“ infekcí se zaměře-

ním na boreliovou a chlamydiovou etiologii.
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
• Existuje „chronická“ borelióza?
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
• Jak na plicní chlamydie, diagnostika a léčba.
RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D.
• Interpretace výsledků laboratorních vyšetření v  ambu-

lanci praktického lékaře.

33/19 Funkční vyšetření v pneumologii
Datum: 26. 1. 2019
Místo: Praha 8, Uniclinic s.r.o., Čimická 37
Délka: 10 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Koordinátor: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. 
Přednášející: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D., MUDr. Jana 
Kociánová, MUDr. Eva Voláková, MUDr. Stanislava Kacrová, 
MUDr. Jarmila Fišerová, MUDr. Vladimír Zindr
Funkční vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody 
v pneumologii a příbuzných oborech. Umožňuje nejen 
porozumět patofyziologickým mechanismům plicních 
onemocnění, ale jeho použití v klinické praxi pomáhá 
významným způsobem v diferenciální diagnostice plic-
ních onemocnění, rozlišení nebo určení podílu onemoc-
nění plicních, neuromuskulárních a kardiovaskulárních. 
Funkční vyšetření plic se rovněž významně podílí na 
diagnostice a monitorování plicních onemocnění a má 
velkou výpovědní hodnotu pro určení prognózy plicních 
či některých neuromuskulárních a kardiovaskulárních 
onemocnění. Navíc tvoří zcela nezbytnou součást před-
operačních vyšetření hrudních i některých mimohrud-
ních operací. 
Cílem kurzu je seznámit posluchače: 
• se základy fyziologie a patofyziologie dýchání,
• s  jednotlivými metodami vyšetření funkce respiračního 

systému,
• s principy hodnocení těchto vyšetření,
• s  klinickým významem jednotlivých vyšetření pro one-

mocnění/funkci jednotlivých systémů,
• s  kontrolou kvality funkčních laboratoří a  jednotlivých 

vyšetření.
Kurz je určen:
• Pro lékaře zejména následujících oborů: pneumologie, 

alergologie, pracovní lékařství, tělovýchovné lékařství 
a rehabilitace.

13/19 Negativní vlivy na posturu dětí a jejich možná 
náprava
Datum: 2. 2. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: RNDr. Věra Filipová 
Současný stav výskytu vadného držení těla dětí školního věku, 
pohybová aktivita (PA), bolestivé stavy (studie SZÚ 2016). 
Příčiny výskytu poruch PA u dětí školního věku, legislativa, 
ergonomické aspekty, uspořádání lavic ve třídách, principy 
preventivních pohybových přístupů ve školách, psychomo-
torikou k radosti z pohybu, dále problematika školních brašen 
a lehátek v MŠ.
Mohou být praktikovány ukázky pohybového programu na 
židlích, nejen ve třídách.

37/19 Úhrada ambulantní specializované péče v roce 
2018 a 2019
Datum: středa 6. 2. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: Mgr. MUDr. Dagmar Záleská

39/19 Difterie – nová hrozba současnosti?
Datum: čtvrtek 7. 2. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha, místo bude upřesněno
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.

16/19 Cestovatel v ordinaci praktického lékaře
Datum: 9. 2. 2019
Místo: Brno, místo bude upřesněno 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejčastějšími zdravot-
ními obtížemi souvisejícími s cestováním a možnostmi jejich 
prevence. Absolvent kurzu se dozví, jaké vakcíny je vhodné 
aplikovat cestovatelům před odjezdem do rizikových oblastí, 
jak racionálně indikovat antimalarickou profylaxi a jak postu-
povat při diagnostice a léčbě nejčastěji importovaných nákaz.

32/19 Akutní stavy z pohledu roku 2019
Datum: 9. 2. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 7 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

10/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem 
dovedností
Datum: čtvrtek 14. 2. 2019, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné procvi-
čení 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 kur-
zu je jednak závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování 
získá posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti 
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak 
možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém 
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden 
formou workshopu.

4/19 Strabismus
Datum: 16. 2. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Jan Krásný

Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky 
v dětském, ale i dospělém věku. 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. 

36/19 Nové postupy v transfuzním lékařství
Datum: 16. 2. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.

MUDr. Martin Písačka (ÚHKT, Praha) 
• Novinky v  oblasti vyšetřování krevních skupin a  proti-

látek.
MUDr. Daniela Dušková, Ph.D. (VFN, Praha)
• Testování infekčních markerů u dárců krve s cílem mini-

malizovat riziko přenosu infekce transfuzí aneb lze nasta-
vit optimální algoritmus?

Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. (ÚHKT, Praha)
• Nové postupy v terapeutických hemaferézách. 
Mgr. Hana Tereza Bolcková (ÚHKT, Praha)
• Heparinem indukovaná trombocytopenie.
Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. (ÚHKT, Praha)
• Podání transfuzních přípravků.

38/19 Nedonošený novorozenec v praxi PLDD
Datum: středa 20. 2. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana Staníč-
ková, ÚPMD, poradna pro rizikové  novorozence
Kurz pro PLDD zaměřený na praktické aspekty a specifika 
péče o novorozence původně nezralé a/nebo se závažnou 
perinatální anamnézou. Náplní kurzu budou praktická do-
poručení na řešení nejčastějších problémů spojených s ne-
donošeností především v prvních dvou letech života (anemie, 
osteopenie, růstové křivky, PMV atd.). 

9/19 Škola zad
Datum: 23. 2. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.,  
MUDr. Dagmar Smilková
Témata praktická – nácvik správného držení těla, kompenzač-
ní cvičení, rozcvička, výuka správných pohybových stereotypů 
v rámci pracovních a mimopracovních činností, úlevové a re-
laxační polohy, pomůcky.
Témata teoretická – příčiny bolestí zad, základy anatomie 
a funkce páteře, svalová dysbalance, životospráva a léčba 
bolestí zad, psychologické aspekty bolestí zad, základy er-
gonomie.

17/19 Cestovatel v ordinaci praktického lékaře
Datum: 2. 3. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejčastějšími zdravot-
ními obtížemi souvisejícími s cestováním a možnostmi jejich 
prevence. Absolvent kurzu se dozví, jaké vakcíny je vhodné 
aplikovat cestovatelům před odjezdem do rizikových oblastí, 
jak racionálně indikovat antimalarickou profylaxi a jak postu-
povat při diagnostice a léčbě nejčastěji importovaných nákaz.

31/19 Kurz z pediatrie
Datum: 2. 3. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková

14/19 Posturální predispozice a  hraniční nálezy  
v držení těla
Datum: 9. 3. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Postura – držení těla je dáno endogenními a exogenními 
faktory. V  kurzu budou zmíněny především endogenní 
faktory čili predispozice držení těla. Kurz bude obsahovat 
poznatky z vývojové kineziologie. Bude prezentován polo-
hový asymetrický syndrom. Dále budou uvedeny dysbalance 
svalové a možnost jejich ovlivnění. Součástí kurzu bude také 
diagnostika a aktivace hlubokého svalového stabilizačního 
systému. Účastníci kurzu mohou některé cviky praktikovat.

22/19 Time management pro lékaře aneb život 24/7
Datum: středa 13. 3. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Centrum klinických studií v Praze nabízí příležitost pro 
dermatology v klin. dermatologických studiích. Indivi-
duální rozsah spolupráce, profesionální přístup, uživatel-
ská znalost PC, znalost AJ (e-mail; protokoly). Kontakt:  
hr@clintrial.cz, 601 304 484
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou 
ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo 2× 0,5 dne). 
Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru dermato-
venerologie. CV prosím na e-mail: pekate@seznam.cz,  
info na tel. 603 804 496
Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Kralupy nad 

Vltavou hledá lékaře zdravotnické záchranné služby 
pro stanoviště v Kralupech a ve Slaném. Forma pracovního 
poměru, platové podmínky a benefity osobně. Kontakt: 
606 661 517
Do privátní ambulance v Přerově hledáme fyzioterapeuta, 
lymfoterapeuta a zdravotní sestru (lymfokurz výhodou) 
na úvazek 1,0, jednosměrný provoz, volné víkendy, další 
benefity. Více informací na info@dlcentrum.cz
Hledáme lékaře/lékařku (PL a PLDD i před atestací) na plný 
nebo částečný úvazek. Atraktivní finanční podmínky, nová 
ordinace. Mníšek pod Brdy. Kontakt: info@genecare.cz,  
602 650 312

Lékař/ lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných, Masary-
kovo sanatorium Dobříš, hledá lékaře na lůžka následné 
péče. Podmínkou je atestace I. stupně. Nabízíme mimo-
řádné individuální mzdové podmínky a pravidelné měsíční 
odměny + benefity. Kontakt: jn.mlezivova@seznam.cz, 
318 541 253
Zavedená ordinace PL v Praze 8-Invalidovna přijme léka-
ře/ku na 2–3 dny v týdnu s možností následného převzetí 
praxe. Kontakt: mkubik-mudr@seznam.cz, 606 244 002
Hledáme kardiologa-internistu do ambul. provozu na 
poliklinice v Olomouci. Výhodné benefity, včetně platu. 
Kontakt: nio-ol@seznam.cz, 585 506 328

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího měsíce.

Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Časové zatížení je podle studie ČLK nejhorším stresorem 
lékařů, společně se zdravotnickou legislativou. Významně tak 
přispívá k riziku vyhoření s veškerými důsledky včetně pro-
fesních chyb, snížení výkonnosti a narušení sociálních vazeb. 
Co všechno se dá stihnout? Co můžeme udělat pro to, aby se 
stihlo všechno důležité? A co je pro mě to důležité, co rozhodně 
chci a potřebuji stihnout? Další interaktivní přednáška z cyklu 
S medicínou mě baví svět nabídne v konkrétních příbězích 
klíčové techniky efektivního time managementu i praktické 
tipy pro úspěšnou organizaci času v denní praxi. 

21/19 Vybrané kapitoly z infekčního lékařství pro prak-
tické lékaře
Datum: 16. 3. 2019
Místo: Brno, místo bude upřesněno 
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Kurz určený pro lékaře primární péče seznámí posluchače 
s diagnostikou a léčbou nejčastějších klinických stavů, v jejichž 
etiologii se uplatňují infekční agens. Absolvent kurzu se dozví, 
jak racionálně postupovat u pacientů s horečnatým stavem, 
syndromem akutního průjmu, exantémem, uzlinovým syn-
dromem či suspektní akutní virovou hepatitidou. V kurzu bude 
rovněž zmíněna problematika lymeské boreliózy a chlamy-
diových infekcí. Přednesená sdělení budou doplněna názorný-
mi kazuistikami a obrazovou dokumentací z ambulantní praxe.

24/19 Time management pro lékaře aneb život 24/7 – 
workshop
Datum: 16. 3. 2019
Místo: Brno, místo bude upřesněno
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Kapacita: 12 účastníků
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Časové zatížení je podle studie ČLK nejhorším stresorem 
lékařů, společně se zdravotnickou legislativou. Významně 
tak přispívá k riziku vyhoření s veškerými důsledky včetně 
profesních chyb, snížení výkonnosti a narušení sociálních 
vazeb. Co všechno se dá stihnout? Co můžeme udělat pro to, 
aby se stihlo všechno důležité? A co je pro mě to důležité, co 
rozhodně chci a potřebuji stihnout? 
Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou mě 
baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé 
techniky time managementu, dopřát si chvíli prostor k zasta-
vení a reflexi i získat inspiraci ze zahraničí i jiných oborů. Pro 
maximální efektivitu bude mít každý z účastníků následně 
možnost rozebrat a doladit svůj konkrétní „plán organizace 
času“ na osobním koučovacím sezení. 
Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré 
materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle do-
mluvy do 2 měsíců po workshopu). 

12/19 Dětská oftalmologie
Datum: 16. 3. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Anna Zobanová
Kurz z dětské oftalmologie má velmi praktické zaměření 
a přinese posluchačům odpovědi na otázky, které kladou ro-
diče lékaři při poruchách týkajících se zraku (slzení, mrkání, 
nystagmus, šilhání, porucha zaostřování apod.).

28/19 Děti se specifickými poruchami učení a chování 
v ordinaci dětského lékaře
Datum: 23. 3. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Specifické poruchy učení a chování (SPUCH), tedy dyslexie, 
dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie či ADHD, se mohou 
projevit u asi deseti procent populace dětí. Některé rizikové 
faktory uvedených diagnóz můžeme sledovat už u dětí v ra-
ném věku nebo v době předškolního vzdělávání. Dětští lékaři 
jsou pro mnohé rodiče jediní odborníci v péči o děti, s nimiž 

se potkávají. Mohou se tedy na ně obrátit i s žádostí o radu 
v případě těchto obtíží.
Seminář stručně nastíní, v čem spočívají typické symptomy 
SPUCH, čeho si lze u dětí všímat, nač se ptát rodičů. Zároveň 
budeme diskutovat o tom, jaké možnosti intervence mají pe-
diatři, co mohou rodičům doporučit. Mimoto budou uvedeny 
standardní postupy podpory a instituce, na které mohou lékaři 
rodiče s dětmi odkázat.

23/19 Time management pro lékaře aneb život 24/7 – 
workshop 
Datum: 23. 3. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Kapacita: 12 účastníků
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Časové zatížení je podle studie ČLK nejhorším stresorem 
lékařů, společně se zdravotnickou legislativou. Významně 
tak přispívá k riziku vyhoření s veškerými důsledky včetně 
profesních chyb, snížení výkonnosti a narušení sociálních 
vazeb. Co všechno se dá stihnout? Co můžeme udělat pro to, 
aby se stihlo všechno důležité? A co je pro mě to důležité, co 
rozhodně chci a potřebuji stihnout? 
Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou mě 
baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé 
techniky time managementu, dopřát si chvíli prostor k zasta-
vení a reflexi i získat inspiraci ze zahraničí i jiných oborů. Pro 
maximální efektivitu bude mít každý z účastníků následně 
možnost rozebrat a doladit svůj konkrétní „plán organizace 
času“ na osobním koučovacím sezení. 
Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré 
materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle 
domluvy do 2 měsíců po workshopu). 

7/19 Postgraduální akademie: S imunologií mezi obory
Datum: čtvrtek 28. 3. 2019, 14.00–19.00 hod.
Místo: Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, 
Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

30/19 Řídit, nebo vést – je, nebo není to totéž?
Datum: 30. 3. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Ani ve zdravotnictví nestačí k manažerskému úspěchu jen 
odborné kvality. Program je věnován komplexnímu pohledu na 
management a leadership v kontextu zdravotnictví a systema-
ticky prochází všechny kompetence lékařů ve vedoucí pozici.
Účastníci kurzu si odnesou individuální plán pro svůj další 
manažerský rozvoj.
Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích, kteří 
již manažerské zkušenosti mají, pro ty, kteří jako manažeři pra-
cují relativně krátkou dobu nebo se na takovou pozici chystají.

5/19 Pedooftalmologie
Datum: 6. 4. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Přednášející: MUDr. Jan Krásný
Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o dětskou pro-
blematiku v očním lékařství a bude zaměřen především na 
doporučené postupy a diferenciální diagnostiku. Doplňuje 
a aktualizuje příslušnou kapitolu v učebnici Oční lékařství. 
Zároveň splňuje podmínku pro zájemce ze styčných oborů. 
K dispozici budou schémata léčby k jednotlivým okruhům, 
která budou ke stažení na USB v době kurzu.
• Léčba očních zánětů v dětství.
• Dětské uveitidy.
• Systémové choroby včetně alergie a oko.
• Dětská oční onkologie.

15/19 Funkční poruchy pánve
Datum: 6. 4. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6

Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Pánev je křižovatka statiky těla. Svalové dysbalance v této 
oblasti se klinicky projevují jako dolní zkřížený syndrom. 
Dochází k přetěžování svalových skupin a tím k bolestivým 
stavům v této oblasti. Naopak u jiných svalových skupin dochází 
k oslabení. Také v oblasti pánve a kolem pánve jsou svaly, které 
mohou být v bolestivém napětí. Reflexní změny se mohou 
vyskytnout i v měkkých tkáních. Při znalosti těchto funkčních 
vztahů je možno funkční poruchy ovlivnit neurofyziologickými 
technikami. Součástí kurzu jsou praktické ukázky.

25/19 Pozitivní komunikace s negativním pacientem
Datum: středa 10. 4. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Způsob vzájemné komunikace mezi lékařem a pacientem může 
značně přispívat k úspěšné léčbě pacienta a radosti z práce 
lékaře, může se ale také z různých důvodů stát významným 
stresorem pro obě strany. Co můžeme udělat pro to, aby se 
komunikace nesla co nejvíce v pozitivním duchu užitečném pro 
nás i pacienta? Jak se dá spolupracovat s pacientem primárně 
negativně nastaveným, nespolupracujícím, agresivním? A jak 
sám sebe podpořit v konfliktních situacích? Další interaktivní 
přednáška z cyklu S medicínou mě baví svět nabídne v konkrét-
ních příbězích techniky efektivního naslouchání, vyjednávání 
a řešení konfliktů i praktické tipy pro úspěšnou komunikaci 
v obtížných situacích v denní praxi. 

29/19 Děti se specifickými poruchami učení a chování 
v ordinaci dětského lékaře
Datum: čtvrtek 11. 4. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha, místo bude upřesněno 
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Specifické poruchy učení a chování (SPUCH), tedy dyslexie, 
dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie či ADHD, se mohou 
projevit u asi deseti procent populace dětí. Některé rizikové 
faktory uvedených diagnóz můžeme sledovat už u dětí v ra-
ném věku nebo v době předškolního vzdělávání. Dětští lékaři 
jsou pro mnohé rodiče jediní odborníci v péči o děti, s nimiž 
se potkávají. Mohou se tedy na ně obrátit i s žádostí o radu 
v případě těchto obtíží.
Seminář stručně nastíní, v čem spočívají typické symptomy 
SPUCH, čeho si lze u dětí všímat, nač se ptát rodičů. Zároveň 
budeme diskutovat o tom, jaké možnosti intervence mají pe-
diatři, co mohou rodičům doporučit. Mimoto budou uvedeny 
standardní postupy podpory a instituce, na které mohou lékaři 
rodiče s dětmi odkázat.

27/19 Pozitivní komunikace s negativním pacientem 
– workshop 
Datum: 13. 4. 2019
Místo: Brno, místo bude upřesněno
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Kapacita: 12 účastníků
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Způsob vzájemné komunikace mezi lékařem a pacientem může 
značně přispívat k úspěšné léčbě pacienta a radosti z práce 
lékaře, může se ale také z různých důvodů stát významným 
stresorem pro obě strany. Co můžeme udělat pro to, aby se 
komunikace nesla co nejvíce v pozitivním duchu užitečném pro 
nás i pacienta? Jak se dá spolupracovat s pacientem primárně 
negativně nastaveným, nespolupracujícím, agresivním? A jak 
sám sebe podpořit v konfliktních situacích? 
Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou mě 
baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé 
techniky efektivního naslouchání, vyjednávání a řešení konflik-
tů, dopřát si chvíli prostor k zastavení a reflexi i získat inspiraci 
ze zahraničí i jiných oborů. Pro maximální efektivitu bude mít 
každý z účastníků následně možnost rozebrat a doladit svůj 
konkrétní „komunikační plán“ na osobním koučovacím sezení. 
Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré 
materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle do-
mluvy do 2 měsíců po workshopu). 

18/19 Antibiotická terapie v primární péči
Datum: 27. 4. 2019
Místo: Brno, místo bude upřesněno 
Délka: 5 hodin

Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 660 Kč
Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Kurz zaměřený na racionální antibiotickou terapii nejčastěj-
ších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. Účastník 
kurzu se seznámí s přehledem nejčastěji užívaných antibiotik, 
jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické 
rezistence.

26/19 Pozitivní komunikace s negativním pacientem 
– workshop 
Datum: 4. 5. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Kapacita: 12 účastníků
Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová
Způsob vzájemné komunikace mezi lékařem a pacientem 
může značně přispívat k úspěšné léčbě pacienta a radosti 
z práce lékaře, může se ale také z různých důvodů stát vý-
znamným stresorem pro obě strany. Co můžeme udělat pro 
to, aby se komunikace nesla co nejvíce v pozitivním duchu 
užitečném pro nás i pacienta? Jak se dá spolupracovat s paci-
entem primárně negativně nastaveným, nespolupracujícím, 
agresivním? A jak sám sebe podpořit v konfliktních situacích? 
Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou 
mě baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině 
různé techniky efektivního naslouchání, vyjednávání a ře-
šení konfliktů, dopřát si chvíli prostor k zastavení a reflexi 
i získat inspiraci ze zahraničí i jiných oborů. Pro maximální 
efektivitu bude mít každý z účastníků následně možnost 
rozebrat a doladit svůj konkrétní „komunikační plán“ na 
osobním koučovacím sezení. 
Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré 
materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle 
domluvy do 2 měsíců po workshopu). 

11/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem 
dovedností
Datum: čtvrtek 16. 5. 2019, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD 
Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné procvi-
čení 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 kur-
zu je jednak závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování 
získá posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti 
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak 
možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém 
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden 
formou workshopu.

34/19 Dětská gastroenterologie
Datum: 25. 5. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana Čopová
• Cizí tělesa – co se zvládne bez gastroenterologa.
• Krvácení do GIT v ordinaci PLDD.
• IBD – včasná diagnóza může zachránit život.
• Zmatky s celiakií a jak se zorientovat.

3/19 Metabolické a kardiovaskulární poruchy seniorů 
a příprava k operačnímu výkonu
Datum: 8. 6. 2019
Místo: Praha, místo bude upřesněno
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 
• Chirurgická problematika vyššího věku. 
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. 
• Kardiovaskulární komplikace a operační výkon u seniorů. 
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Renální onemocnění a metabolické poruchy v předoperač-

ní přípravě. 
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Revmatologa (možno v přípravě), flexi úvazek, ordinační 
hod., do velké ordinace multiobor. zařízení v Praze. Velmi 
dobré fin. podmínky, seriózní jednání. Možnost dalších 
odborných aktivit. Kontakt: hr@clinterap.cz, 601 304 484
Kolegu/ni psychiatra (možno i v přípravě), do zavedeného 
ambulatoria v Praze. Flexib. úvazek a ordinační hod., nad-
standardní odměna, podpora týmu. Vlastní tým psycholo-
gů. V příp. zájmu možnost dalších odbor. aktivit. Kontakt:  
hr@clintrial.cz
Neurologa, plný/zkrácený úvazek, do zavedené ordinace 
multioborové zařízení v Praze. Individuální prac. doba, 
kolegiální jednání, nadstandardní podmínky. V případě 
zájmu možnost rozšíření o další odborné aktivity. Kontakt: 
hr@clintrial.cz, 601 304 484
Lékař se specializací kardiologie. Nabízíme: motivační 
mzdové ohodnocení, příspěvek na penzij. připojištění,  
5 týdnů dovolené, MŠ pro vaše děti, možnost svozu Praha–
Hořovice–Plzeň, podpora v dalším vzdělávání. Kontakt: 
personalni@nemocnice-horovice.cz
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací z kli-
nického oboru na pracoviště protialkoholní záchytné 
stanice. Nástup a výše úvazku dle dohody. Nabízíme práci 
v nepřetržitém 12hodinovém provozu, přátelský kolektiv, 
zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, 
možnost využití služebního bytu, příspěvek na vzdělávání 
a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail t.dara-
sova@prahamp.cz, 222 924 214
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací v oborech 
ORL, rtg, gynekologie a oční. Nástup a výše úvazku dle 
dohody. Nabízíme zavedenou a moderně vybavenou ordi-
naci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé finanční 
ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek na vzdě-
lávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail 
t.darasova@prahamp.cz, 222 924 214
Přijmeme praktické lékaře/ky pro děti a dorost pro 
lokality: Praha, Rudolfov u Českých Budějovic, Říčany 
u Brna, Pelhřimov, Ostrava (i částečný úvazek). Nabízíme: 
nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 5 dní 
na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akreditovaná pracovi-
ště, možnost dokončení atestace v oboru, podporu dalšího 
vzdělávání, spolupráci na chodu ordinace a minimum ad-
ministrativy při práci. Kontakt: Vlastimil Král, 733 679 555, 
kariera@mediclinic.cz
Přijmeme všeobecné praktické lékaře/ky pro lokality: 
Třinec, Bohumín, Praha, Brno, Most, Hradec Králové, Zlín. 
Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, 5 týdnů 
dovolené, 5 dní na vzdělávání, 3 dny na zotavenou, akre-
ditovaná pracoviště, možnost dokončení atestace v oboru, 
podporu dalšího vzdělávání, spolupráci na chodu ordinace 
a minimum administrativy při práci. Kontakt: Vlastimil 
Král, 733 679 555, kariera@mediclinic.cz
Oční ordinace v centru Vídně hledá doktora s nástupem od 
ledna 2019. Pracovní doba 40 hodin týdně. Otevírací doba 
je od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00. Vyžaduji dobrou 
znalost německého jazyka. Roční plat nabízíme minimálně 
€ 91 000 brutto, v závislosti na zkušenostech a kvalifikaci. 
CV zasílejte Mag. Harald Heinl v německém jazyce na e-mail 
h.heinl@eye-factory.at
Nemocnice Slaný přijme: lékař/ka na RDG oddělení. Kon-
takt: prim. MUDr. Martin Votýpka-Pecha, reditelstvi@
nemsl.cz, 606 661 510
Rodinné zdravotnické zařízení, poskytovatel primární péče, 
hledá praktického lékaře do ordinace, Praha 8. Vhodné 
i pro lékaře v předatestační přípravě VPL i lékaře oborů 
interna, ARO (odb. dohled zajistíme). Odměna: 60 000 Kč 
netto měs./30 ord. hod. týdně, 5 týdnů dovolené, zástup 
během dovolené či studijního volna, placené i neplacené 
předatestační volno. Ordinace s CRP, INR, EKG, TK holter. 
Nástup 1.1.2019, MgA. Bára Lišková, bara.liskova@vseobec-
nylekar.cz, 608 020 067
Centrum prenatální diagnostiky, s. r. o., Veveří 39, 602 00, 
Brno, www.prenatal.cz, přijme do pracovního poměru: 
atestovaného lékaře specializace gynekologie a porodnic-
tví se zaměřením na ultrazvukovou prenatální diagnostiku. 
Nabízíme: dobré pracovní podmínky, možnost odborného 
růstu a dalšího vzdělávání, nadstandardně přístrojově vy-
bavené pracoviště, vstřícný pracovní kolektiv, pomoc při 
zajištění ubytování, možnost práce i na částečný úvazek. 
Dále lékaře specializace lékařská genetika. Požadavky: 
atestace v oboru lékařská genetika, pokud není, připravíme 
k atestaci v oboru. Nabízíme: dobré pracovní podmínky, 
možnost odborného růstu a dalšího vzdělávání, nadstan-
dardně přístrojově vybavené pracoviště, vstřícný pracovní 
kolektiv, pomoc při zajištění ubytování, možnost práce i na 
částečný úvazek. Přihlášky spolu se životopisem zasílejte 
prosím na e-mail: vlasin@prenatal.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy hledá praktické lékaře/
lékařky. Požadujeme: • VŠ a způsobilost lékaře v oboru 
všeobecné praktické lékařství. Nabízíme: • vybavenou 
ordinaci • smlouvy se zdravotními pojišťovnami • zají-
mavou výkonnostní odměnu • 5 týdnů dovolené • 3 dny 
zdravotního volna s náhradou mzdy • poukázky Flexi-
pass ve výši 3200 Kč/rok a další zajímavé benefity. Kon-
takt: Mgr. Zuzana Větrovcová, vetrovcovaz@dpp.cz,  
725 368 140
TH klinika, soukromé ZZ v centru Prahy, hledá flexibil-
ní zodpovědnou a vstřícnou asistentku na celý úvazek 
na směny. Nabízíme nadstandardní plat, zaměstnanecké 
benefity a práci ve výborném kolektivu. Životopis zašlete, 
prosím, na e-mail info@thklinika.cz
Pozici neurologa, možný zkrácený i plný úvazek, hledá 
moderní víceoborové lékařské zařízení (neurologie, rehabi-
litace, fyzioterapie, psychoterapie) v Třebíči, služební auto, 
příspěvek na bydlení, dobré platové ohodnocení, pracovní 
doba dle individuální domluvy. Pěkné pracovní podmínky 
v nově rekonstruovaných prostorách. Seriózní jednání. 

Zajímavé možnosti profesního růstu. Kontakt: 604 832 728,  
pacet.md@gmail.com
Přijmeme chirurga na plný i částečný úvazek do naší chi-
rurgické ambulance v centru Prahy. Vhodné i pro důchodce. 
Kontakt: 732 174 881
Do ordinace PLDD v Praze 5-Barrandově přijmu dětského 
lékaře na 2 dny v týdnu (12–14 hodin). Moderní ordinace, 
kvalitní personál se znalostí 3 jazyků, zajímavá klientela. 
Plat dle kvalifikace a dohody. Nabídky na e-mail erlenste-
gen@seznam.cz
Progresivní ordinace praktických lékařů u  metra Dej-
vická v Praze 6 hledá praktického lékaře/ku. Nadšení 
pro medicínu a  dobrá znalost AJ podmínkou. Více na  
www.young.co.cz/nabor
Přijmeme lékaře do zavedené dermatovenerologické am-
bulance v Rumburku. Nabízíme plat min. 50 000 Kč čistého 
dle výkonnosti ordinace za plný úvazek, 5 týdnů dovolené, 
sick days. Zavedení nehrazených korektivních a estetických 
výkonů vítáno, veškerý zisk připadne lékaři. V ordinaci zku-
šená sestra. Široká spádová oblast. Možný i zkrácený úvazek. 
Kontakt: v.prejzek@seznam.cz
Komplement psychiatrických ambulancí v Praze 8-Kobylisy 
přijme do svého týmu psychiatra či lékaře v přípravě. Úva-
zek dle dohody, výrazná flexibilita. Nadstandardní platové 
podmínky a možné benefity. Výhodou je tým více lékařů 
na jednom pracovišti a spolupráce podpůrného personálu. 
Kontakt: 777 891 142, psychiatrie.sla@gmail.com
Otevíráme novou estetickou kliniku v Praze 1. Hledáme 
dermatologa. Nástup od 1.12.2018. Požadujeme platné 
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu, min. 3 roky samostatné praxe nejlépe v estetické 
klinice, používání laseru k výkonu práce samozřejmostí. 
AJ aktivní, cizí jazyk výhodou. Nabízíme možnost dalšího 
vzdělávání s finanční podporou zaměstnavatele, 5 týdnů 
dovolené; nadstandardní mzdové podmínky. Očekáváme 
ochotu podílet se na chodu nově vznikající estetické kliniky. 
Kontakt: eva@aetherinstitute.com, 776 068 317
Soukromá gynekologická ambulance přijme gynekologa/
gynekoložku na plný nebo částečný úvazek. Požadujeme 
odbornou způsobilost, profesionální přístup ke klientele, vý-
hodou jsou zkušenosti s UZ screeningem, znalost programu 
PC Doktor, znalost anglického jazyka. Nabízíme moderně 
vybavené pracoviště, podporu dalšího vzdělávání, motivu-
jící finanční ohodnocení, přátelský tým, 5 týdnů dovolené, 
firemní akce. Kontakt: 604 440 000, gynlink@gynlink.cz
Přijmeme ORL lékaře (lékařku) do privátní ordinace v Pra-
ze 10. Nabízíme nadstandardní mzdu, 6 týdnů dovolené, 
zaměstnanecké benefity, příjemný kolektiv. Nástup leden–
březen 2019. Strukturovaný životopis zasílejte na adresu 
orlvpraze10@seznam.cz
Do nově otevřené endokrinologické ordinace v Jablonci 
nad Nisou hledáme atestovaného endokrinologa na mi-
nimálně 2 dny v týdnu, popř. přijmeme atestovaného in-
ternistu se zájmem o endokrinologii. V případě zájmu nás 
kontaktujte na v.prejzek@seznam.cz
Přijmu lymfoterapeuta/ku do ambulance v Přerově, úva-
zek 1,0, jednosměrný provoz, víkendy volné. Nástup ihned. 
Více informací na 604 312 099
Přijmu zdravotní sestru/bratra, úvazek 1,0, do ambulance 
v Přerově na jednosměrný provoz, volné víkendy. Více in-
formací na tel. 604 312 099
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před ates-
tací) na plný nebo částečný úvazek. Atraktivní finanční 
podmínky. Mníšek pod Brdy, Kladno. Kontakt: info@ge-
necare.cz, 602 650 312
Premium Clinic přijme do svého týmu očního lékaře. Ži-
votopisy prosím zasílejte na info@premiumclinic.cz
Vsetínská nemocnice, a. s., nabízí pracovní příležitost na 
pozici lékaře/ky na Interní oddělení. Požadavky: speci-
alizovaná způsobilost výhodou, uvítáme však i lékaře ve 
specializační přípravě a absolventy. 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
Landeskrankenhaus Horn v Rakousku (nedaleko Znojma) 
přijme anesteziology s atestací a platnou zkouškou z něm-
činy. Nástupní plat od 7000 EUR (brutto, 5 služeb měsíčně). 
Kontakt: wickenhauser5@gmail.com
Nemocnice Prachatice, a. s., přijme lékaře (ku) na Interní 
oddělení se specializací v oboru gastroenterologie nebo 
absolventa LF se zájmem o zařazení do oboru gastroente-
rologie. Rádi Vás zaškolíme a umožníme další vzdělávání. 
Kvalifikační požadavky: • specializovaná způsobilost v oboru 
gastroenterologie dle zákona č. 95/2004 Sb. • zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost • strukturovaný životopis • 
doklady o dosaženém vzdělání. Nabízíme: práci v příjem-
ném kolektivu, možnost služebního bytu, osobní mzdu + 
čtvrtletní odměny, příspěvek na důchodové připojištění, 
firemní školku. Potenciální zájemci jsou zváni k nezávazné 
informační návštěvě. Kontakt: MUDr. František Stráský,  
602 324 538, strasky@nempt.cz
Hledáme praktické lékaře do krásného prostředí v okrese 
Příbram – Rožmitál pod Třemšínem. Vhodné i pro lékaře 
v předatestační přípravě a lékaře jiných oborů (např. interna, 
ARO), kteří touží věnovat se VPL (odborný dohled a školitele 
zajistíme). Poskytneme Vám maximální podporu týkající se 
veškeré administrativy. Odměna: 60 000 Kč netto/měs./ 
/30 ord. hod. Kontakt: bara.liskova@vseobecnylekar.cz,  
608 020 067  
Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., přijme atestovaného 
lékaře na ORL oddělení. Nabízíme nadstandardní mzdo-
vé podmínky, ubytování, příspěvek na penzijní připojiš-
tění. Nástup možný ihned. Kontakt: MUDr. V. Lorenc,  
384 376 740, 774 734 356, lorenc@nemjh.cz

Oční EU, s. r. o., akreditované pracoviště pro vzdělávání 
lékařů, přijme do ambulance ve Frýdlantu n. O. na plný nebo 
částečný úvazek lékaře/ku oftalmologa (i v předatestační 
přípravě). Nabízíme: práci ve špičkově vybavené ambulanci, 
finanční příspěvek na vzdělávání. Své životopisy zasílejte na: 
andrea.slizova@ocni.eu
Poliklinika Prahy 7 přijme lékaře na plný nebo zkrácený 
úvazek, se specializovanou způsobilostí v oboru kožní-
ho lékařství. Nástup dle dohody. Nabízíme: dobré platové 
ohodnocení, jednosměnný provoz, 3 dny placeného volna, 
tzv. sick days, na rok, 5 týdnů dovolené, stravenky, placené 
volno na vzdělávací akce, odměny, ordinační dobu dle lékaře. 
V případě zájmu kontaktuje ředitele PhDr. Josefa Duška,  
777 772 483, reditel@saz7.cz
Praktický lékař Praha 5 hledá do akreditované ordina-
ce i nejmladšího kolegu na 1–3 dny v týdnu ke spolupráci. 
Kontakt: 603 585 081
Hledám lékaře na zástup po dobu MD do ordinace prak-
tického lékaře v Mníšku u Liberce, s možností dlouho-
dobé spolupráce. Část. úvazek, 2–3 dny v týdnu. Atestace 
v oboru výhodou, není ale podmínkou. Zavedená, moderní 
ordinace. Nástup možný od prosince 2018. Informace na: 
blazkova@357.cz, 737 852 021. Praktický lékař Mníšek, 
s.r.o., www.ordinacemnisek.cz
Lékař koupí ordinaci VLP v oblasti Praha a Praha-západ. 
Kontakt: 602 650 312
Hledáme praktické lékaře na jihu Čech, Jihočeský kraj 
– Horní Stropnice v Novohradských horách (30 km České 
Budějovice, 40 km Český Krumlov). Vhodné i pro lékaře 
v předatestační přípravě a lékaře jiných oborů (např. inter-
na, ARO). Odborný dohled a školitele zajistíme. Odměna:  
60–70 000 Kč netto/měs. při 30 ord. hodinách. Kontakt: 
bara.liskova@vseobecnylekar.cz, 608 020 067
Do moderně vybavené ordinace VPL v Telči hledáme lé-
kaře/ku na 30 hod. týdně (možnost i zkráceného úvazku). 
Vhodné i pro lékaře jiných oborů (ARO, interna apod.), 
odborný dohled zajistíme. Odměna 60 000 Kč netto měs./30 
ord. hodin týdně. Kontakt: Barbora Lišková, 608 020 067,  
bara.liskova@vseobecnylekar.cz
Hledáme praktického lékaře/lékařku pro děti a dorost 
(PLDD) v oblasti Praha-západ (Řevnice, Mníšek pod Brdy) 
na plný nebo částečný úvazek. Atraktivní finanční pod-
mínky, samostatné pracoviště, příjemný kolektiv. Kontakt:  
info@genecare.cz, 602 650 312
Pro Polikliniku Agel Plzeň přijmeme atestovaného prak-
tického lékaře pro dospělé (popř. s ukončeným kmenem) 
a diabetologa nebo interního lékaře. Nabízíme motivující 
finanční hodnocení, týdenní fond pracovní doby 35 hodin 
na plný úvazek, 27 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na 
vzdělávání, příspěvek na PF, odměny a další benefity. Ná-
stup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na e-mail:  
jiri.fojtik@pol.agel.cz. Pro více informací volejte  
601 353 382
Pro Polikliniku Agel Olomouc přijmeme atestovaného prak-
tického lékaře pro dospělé. Nabízíme motivující finanč-
ní hodnocení, náborový příspěvek, týdenní fond pracovní 
doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovolené, stravenky, 
příspěvek na vzdělávání, příspěvek na PF, odměny a další 
benefity. Nástup možný dle domluvy. Životopisy zasílejte na 
e-mail: jarmila.raidova@pol.agel.cz. Pro více informací 
volejte 725 873 766
Přijmeme radiologa na plný či částečný úvazek v Praze 1. 
Požadujeme: ukončené vzdělání a dobrou znalost UZ a CT. 
Dobré platové podmínky, příjemný malý kolektiv. Kontakt: 
605 292 940, mjance@seznam.cz
Do dětské ordinace v Klatovech přijmu pediatra na plný 
úvazek. Nabízím nadstandardní platové ohodnocení 
a dlouhodobou pracovní perspektivu. Kontakt: 604 643 888  
(pokud se nedovoláte, pošlete SMS, ozvu se)
Hotel Spa Resort Lednice**** hledá zdravotní sestru, fy-
zioterapeuta/fyzioterapeutku a lékaře/lékařku v oboru 
rehabilitační a fyzikální medicíny do mladého perspek-
tivního kolektivu. Zaujala Vás naše nabídka? Zašlete nám 
svůj životopis na balneo@lazne-lednice.cz, popřípadě 
nás neváhejte kontaktovat na tel. 739 523 968
Přijmeme očního lékaře pro ambulanci v Černošicích (Pra-
ha-západ). Podmínky spolupráce dle individuální domluvy. 
Nabízíme atraktivní ohodnocení. Pro více informací zašlete 
svůj životopis na k.balackova@medicalcentre.cz
Pro Polikliniku Agel Ostrava přijmeme atestovaného prak-
tického lékaře pro dospělé, internistu a oftalmologa. 
Nabízíme motivující finanční hodnocení, náborový příspě-
vek, týdenní fond pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 
dnů dovolené, stravenky, příspěvek na vzdělávání, příspěvek 
na PF, odměny a další benefity. Nástup možný dle domluvy. 
Životopisy zasílejte na e-mail: marketa.walachova@pol.
agel.cz. Pro více informací volejte 602 111 433
Pro Polikliniku Agel Česká Třebová přijmeme i na částečný 
úvazek atestovaného praktického lékaře pro dospělé. Na-
bízíme motivující finanční hodnocení, náborový příspěvek, 
týdenní fond pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů 
dovolené, stravenky, příspěvek na vzdělávání, příspěvek na 
PF, odměny a další benefity. Nástup možný dle domluvy. 
Životopisy zasílejte na e-mail: kariera@pol.agel.cz. Pro 
více informací volejte 702 153 472
Pro Polikliniku Agel Nymburk přijmeme i na částečný úva-
zek atestovaného neurologa, alergologa a internistu. Na-
bízíme motivující finanční hodnocení, náborový příspěvek, 
týdenní fond pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů 
dovolené, stravenky, příspěvek na vzdělávání, příspěvek na 
PF, odměny a další benefity. Nástup možný dle domluvy. 
Životopisy zasílejte na e-mail: kariera@pol.agel.cz. Pro 
více informací volejte 702 153 472
Pro Polikliniku Agel Praha přijmeme atestovaného 
praktického lékaře pro dospělé, praktického lékaře 

pro děti a dorost, revmatologa a zástupce primáře 
na oddělení následné rehabilitační péče (LDN). Po-
žadujeme atestaci v  oboru geriatrie, vnitřní lékařství, 
endoskopie nebo diabetologie. Nabízíme motivující 
finanční hodnocení, náborový příspěvek, týdenní fond 
pracovní doby 35 hodin na plný úvazek, 27 dnů dovole-
né, stravenky, příspěvek na vzdělávání, příspěvek na PF, 
odměny a  další benefity. Nástup možný dle domluvy. 
Životopisy zasílejte na e-mail: kariera@pol.agel.cz.  
Pro více informací volejte 702 153 472
Nabízím dlouhodobý pracovní poměr na pozici oční lékař/
ka v centru Prahy (Praha 3-Žižkov). Při úvazku 0,5 (20 hod./
týden) hrubá mzda 30 000 Kč/měsíc. Ordinační hodiny 
dle dohody. Nástup možný nejdříve od: listopad–prosinec 
2018. Více o ordinaci na www.ocnipraha3.cz. Kontakt:  
722 077 748, MUDr. Moravová
Dlouhodobě zavedená soukromá gastroenterologická am-
bulance v Brně, Poliklinika Zahradníkova, přijme do svého 
týmu lékaře/lékařku se specializací v oboru gastroente-
rologie na částečný nebo plný úvazek. Podmínky i nástup 
dohodou. Kontakt: MUDr. Zdeňka Komárková, e-mail pro 
zaslání životopisu: zdenka.komarkova@gastroente-
rologie-brno.cz
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před ates-
tací) na plný nebo částečný úvazek. Atraktivní finanční 
podmínky. Praha-Stodůlky. Kontakt: info@genecare.cz,  
602 650 312
Do ordinace VPL v Českém Krumlově přijmeme okamžitě 
lékaře. Možno i jiných oborů (INT, ARO) – int. kmen vý-
hodou. Výborné mzdové a pracovní podmínky, možnost 
služebního bytu. Ordinace na poliklinice, zástup zajištěn. 
Kontakt: MUDr. Brudnová, 777 050 416
Akreditované zdravotnické zařízení hledá lékaře/lékařku 
do zavedené ordinace VPL v Praze 8. Vhodné i pro lékaře/
ky jiných oborů (např. ARO, interna), kteří touží změnit svůj 
obor a věnovat se VPL (odborný dohled/dozor zajistíme). 
Práce na 2 v týdnu, odpoledne (možný vyšší i nižší úvazek). 
Podporujeme vzdělávání a osobní rozvoj lékařů, umožníme 
Vám kompletní přípravu k atestaci VPL, hradíme účast na 
vybraných vzdělávacích akcích. Poskytneme Vám maxi-
mální podporu týkající se veškeré administrativy. Odměna 
500–600 Kč/hod. netto. Nástup: ihned 2018. Kontakt pro 
zájemce: MgA. Barbora Lišková, bara.liskova@vseobec-
nylekar.cz, 608 020 067
Hledám ortopeda se specializací v oboru na úvazek 0,2 do 
zavedené ambulance v Tišnově. Podmínky dohodou. Kon-
takt: 776 223 239
Do prosperující ordinace praktického lékaře Praha 8, 
Poliklinika Čumpelíkova, přijmeme atestovaného (nebo 
alespoň po kmeni) lékaře/lékařku na plný úvazek. Nástup 
co nejdříve. Kontakt: 732 373 789
Renomovaná oční klinika v Praze 9-Horních Počernicích, 
která provádí veškeré oční operace a  vyšetření, přijme 
do svého týmu kolegu na pozici očního lékaře/lékařku, 
s atestací/bez atestace na trvalý pracovní poměr. Kontaktní 
osoba: Bc. Kamila Havránková Lásková, 724 167 149, e-mail 
pro zaslání životopisu havrankova@ocniklinikahp.cz
Přijmeme kolegu lékaře do Dětské léčebny Vesna v Jan-
ských Lázních se zájmem o rehabilitaci dětí. Výhodou je 
specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikál-
ní medicíny nebo atestace v oboru neurologie, pediatrie, 
ortopedie nebo chirurgie. Nabízíme náborový příspěvek 
až 150 000 Kč, služební byt (3+1) a další benefity. Mzda na 
dotaz. Kontaktujte pro více informací prim. MUDr. Ivanu 
Uiberlayovou, 770 138 693, nebo personální oddělení lázní, 
více na www.janskelazne.com
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí přijme lékaře/
ky v těchto spec. oborech: anesteziologie, interní lékař-
ství a radiologie. Možnost práce na celý či zkrácený úvazek. 
Nástup dohodou. Nabízíme zajímavé benefity, další informa-
ce na tel. 296 511 240/800, e-mail personalni@upmd.eu                        
Lékaře/ku revmatologa velmi dobře zavedené ordinace na 
poliklinice Praha-Malešice se stálou klientelou. Kolegiální 
přístup, flexib. ord. hod., úvazek a fin. podmínky vzájemná 
férová domluva zaručena. Kontakt: 601 304 484
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestova-
ného gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový 
přístup, celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolpo-
skopie). Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku. 
Požadujeme profesionální přístup. Kontakt: 601 360 615, 
gyn.ordinace@email.cz
Do stále se rozrůstajícího se týmu na soukromé klinice 
hledáme kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spek-
trum výkonů oboru včetně estetické a korektivní derma-
tologie. Smlouvy s pojišťovnami máme zajištěny. Dobré 
finanční ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615,  
synovcova@ambicare.eu
Hledáme kolegu, kolegyni do zavedené psychiatrické ordi-
nace v Ml. Boleslavi. Možnost částečného úvazku. Kolegiální 
přístup, nadstandardní odměna, flexib. ordinační hodiny. 
Více info: 601 304 484
Do zavedené psychiatrické ordinace v Benešově hledám 
lékaře/ku psychiatra. Férové jednání, nadstandardní pod-
mínky. Kontakt: 608 052 214
Do zavedené ordinace dětské psychiatrie v Praze hledám 
kolegu/ni. Kolegiální jednání, flexibilní ordinační doba, 
nadstandardní fin. podmínky. Vhodné i pro kolegy před 
atestací. Kontakt: 608 052 214
Do Oblastní nemocnice Jičín, a. s., hledáme zástupce pri-
máře na odd. LDN Nový Bydžov. Nabízíme nadstandardní 
ohodnocení! Pište na personal@nemjc.cz nebo volejte 
493 582 222
NZZ v Praze 4 přijme kolegu/kolegyni dětského psychiatra 
na částečný nebo plný úvazek 0,2–1,0. Kontakt: 603 288 821
INEP (Praha) přijme na částečný či plný úvazek dětského 
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cientů. Starší klientela. Smlouvy se všemi pojišťovnami. 
Kontakt: 602 621 227
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé v Praze 11, 1950 
pacientů. Odchod do důchodu. Převzetí praxe nejlépe na 
přelomu roku 2018/19, možná částečná výpomoc. Kontakt: 
jankymla@seznam.cz, 603 725 456
Prodám zavedenou dermatologickou praxi v Praze 6. Vý-
hodou je dobré umístění u stanice metra a široká klientela. 
Kontakt: 608 169 440, lucie@maincube.net
Prodám dobře zavedenou praxi všeobecného praktického 
lékaře v Opočně, 27 km od Hradce Králové. Vedená formou 
s. r. o. Zkušená sestra. Kontakt: 606 266 971, mackova.
mudr@seznam.cz
Prodám dobře zavedenou dermatologickou praxi nedaleko 
Olomouce. Možnost výpomoci 2–3 dny v týdnu. Pro svobod-
ného možnost ubytování. Kontakt: 603 527 754
Přenechám velmi dobře zařízenou ordinaci PL ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště. Více informací na e-mailu: 
doktor.stm@post.cz
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé 
v Kladně, právní forma s. r. o. Smlouvy se všemi ZP, cca 2000 
pacientů. Možná částečná výpomoc s pozdějším odkupem. 
Kontakt: 608 634 162
Prodám zavedenou oční ordinaci v centru Liberce. Nástup 
do důchodu. Kontakt: 732 707 579, ocni.michalicka@
centrum.cz
Hledáme PL s atestací pro převzetí ordinace o velikosti 2300 
pacientů v regionu Čáslav-Vrdy. Možnost dlouhodobého zá-
stupu v tuto chvíli – plat 50 000 s možností zajištění bydlení 
a následné převzetí praxe. Bližší informace: 777 356 268
II.A psychiatr s licencí a diplomem celoživ. vzděl. koupí psy-
chiatrickou ambulanci, ev. s AT ve Středočeském kraji či 
Praze. Ev. další ambulantní spolupráce s možností odbor. zá-
stupce a školitele. Kontakt: praxe.psychiatrie@email.cz
Přenechám za výhodných podmínek dobře zavedenou or-
dinaci PLDD v Příbrami. Kontakt 602 274 748
K doplnění rozvíjející se praxe praktického lékaře v Brně 
převezmu/odkoupím pacienty Vaší ordinace praktického 
lékaře při jejím ukončení nebo Vašem odchodu do penze. 
Erudice, solidní jednání, platba hotově, administrativně vše 
zařídím. Smlouvy mám se všemi zdravotními pojišťovnami. 
Ideální lokalita na jihu Brna, ale i kdekoliv jinde v Brně. 
Nejsem řetězec. Kontakt: 603 865 579, ave.surgeon@
seznam.cz
Koupím zavedenou RDG praxi s UZ v Praze a okolí. Kontakt: 
uzpraxe@seznam.cz
Prodám zavedenou lékařskou rehabilitační ordinaci 
v jižních Čechách, dříve uznaná objektivně velká praxe, 
pojišťovny: 111, 201, 205, 207, 211. K převzetí v roce 2019. 
Kontakt: pracovní doba 776 350 314
Prodám zavedenou ordinaci chirurgické ambulance 
v jižních Čechách, dříve uznaná objektivně velká praxe, 
k převzetí v roce 2019. Pojišťovny: 111, 201, 205, 207, 211. 
Kontakt: pracovní doba 776 350 314
Do ordinace PLDD (s. r. o.) v Praze 4-Braníku hledám ná-
stupce na 2–3 dny v týdnu, s možností odkoupení praxe. 
Kontakt: 603 553 513
Prodám praxi praktického lékaře (20 km od Olomouce, 
25 km od Šumperku) z důvodu odchodu do důchodu, levně. 
Kontakt: 603 527 754
Prodám/přenechám zavedenou praxi fyzioterapie v Ús-
teckém kraji, pro více informací prosím volejte 775 679 009
Prodám zavedenou chirurgickou ambulanci v Třebíči, 
poliklinika, Lékařský dům, spol. s r. o., úvazek 1,0. Smlouva 
se všemi pojišťovnami. Kontakt: 737 369 443
Koupím zavedenou neurologickou praxi v okresu Česká 
Lípa. Seriózní jednání. Jsem lékař s dlouholetou praxí. 
Kontakt: Neurol.ambulance@seznam.cz
Přenechám výhodně praxi PLDD v centru Břeclavi. Bezpro-
blémová klientela 1050 pacientů, zkušená sestra. Kontakt: 
776 290 125
Prodám ordinaci PL dle dohody. V případě zájmu mne 
kontaktujte na tel. 721 656 466 (prosím SMS).
Koupím zavedenou ordinaci VPL Praha 10. Kontakt:  
ovltava@seznam.cz
Hledám prostory pro ordinaci VPL k pronájmu nebo koupi 
Praha 10. Nabídněte prosím. Kontakt: ovltava@seznam.cz
Prodám zavedenou alergologickou ambulanci ve Frýdku-
-Místku vedenou jako s. r. o. z důvodu odchodu do důchodu. 
Kontakt: stuchlikovast@centrum.cz
Prodám 25 let zavedenou oční ordinaci s. r. o. v Mělníce. 
Odchod do důchodu. Kontakt: ocnimelnik@centrum.cz
Město Odry hledá praktického lékaře pro děti a dorost. 
Nabízíme: převzetí soukromé praxe PLDD, výraznou slevu 
na nájmu ordinace, přidělení bytu, příspěvek od města. 
Bližší informace: Ing. Šmaus, 556 778 170, martin.smaus@
nemocniceodry.cz
Přenechám ordinaci PL v Českých Budějovicích. Bližší 
informace na tel. 606 307 197
Přenechám, velmi výhodně, zavedenou praxi PLDD v Hrád-
ku u Rokycan. Kontakt: 736 172 977
Přenechám perspektivní zavedenou praxi PLDD jižně od 
Brna, v dosahu MHD, D1, D2; odchod do důchodu. Převzetí 
dle domluvy, i možnost zaměstnání lékaře (výše úvazku 
dohodou). Kontakt: lenkask@seznam.cz, 777 194 884
Převezmu/koupím psychiatrickou ambulanci pro do-
spělé, ev. s AT; Středočeský kraj, Praha. Možné další formy 
spolupráce. Oboustranná serióznost, právní jistoty. Kontakt: 
praxe.psychiatrie@email.cz
Přenechám ordinaci PLDD v Praze 13. Pro mimopraž-
ské nabízím možnost pronájmu bytu v Praze. Kontakt:  
606 422 046

Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé v Praze 4-Cho-
dov. 1800 karet. Kontakt: 792 228 278
Koupím ordinaci všeobecného praktického lékaře pro 
dospělé v Karlových Varech a okolí. Možnost spolupráce 
se stávajícím lékařem formou úvazku nebo dále dle dohody; 
garantuji seriózní jednání. Kontakt: anmrazova@seznam.
cz, 775 263 852
V nově vzniklém zdravotnickém zařízení v obl. Prahy-západ 
nabízím multifunkční ordinaci k pronájmu za velmi vý-
hodných podmínek. Vhodné pro orto, neu, ale, orl, rhb, int. 
Klientela zajištěna. Více info na 721 219 833, MUDr. Schwarz
Nabízím k prodeji/pronájmu ordinaci ve zdravotnickém 
středisku 11 km od Opavy. Ordinace původně sloužila jako 
gynekologická ordinace, ale možno využít i pro jinou odbor-
nost. Kontakt: 604 880 020
Koupím zavedenou neurologickou praxi v Praze s EMG 
diagnostikou. Kontakt: 725 993 434
Prodám levně zavedenou kožní ordinaci v Humpolci. Kon-
takt: cihla.jana@seznam.cz
Neurolog se dvěma atestacemi, foEEG, kurzy EMG, extra- 
i transkraniální sonografie hledá zaměstnání nebo převzetí 
praxe nejlépe na Vysočině či jižní Moravě. Kolegiální jednání 
a slušnost k pacientům je základem. Kontakt: neurologie.
ambulance@gmail.com

ZÁSTUP 
Hledáme krátkodobý zástup do ordinace praktického 
lékaře pro děti a dorost v Litovli (okres Olomouc). Lze 
i jeden den v týdnu. Nabízíme výhodné finanční podmín-
ky. Kontakt: Ondřej Hradský, ondrej.hradsky@gmail.
com, 775 682 232
Hledám na delší čas zástup do ordinace v  Uherském 
Hradišti. Nadstandardní platové podmínky! Kontakt:  
zastupuh@post.cz
Hledám praktického lékaře na zástup v pondělí dopoledne 
z důvodu své mateřské dovolené v Benátkách n. Jizerou (cca 
27 km od Prahy na Mladou Boleslav). Klasická ordinace PL, 
zkušená sestra. Lze i důchodce, mladé s int./VPL kmenem. 
Kontakt: dr. Kmentová, 776 252 848 kdykoli
Do ordinace VPL v Brně hledám zástup na jarní prázdniny 
v termínu 11.2–15.2. 2019, rozsah 5 hod./denně. Atestace, 
práce na PC a zkušenost s prací VPL podmínkou. Vítána 
dlouhodobá spolupráce, odměna dle domluvy. Kontakt: 
mudr.dvorakova@gmail.com
Do ordinace praktického lékaře Praha 5 hledám zástup 
na několik dní v týdnu. Kontakt: 603 585 081
Hledám zástup do ordinace PL na Opavsku od ledna 2019. 
Více info na 603 812 406

PRODEJ A KOUPĚ 
Koupím či postupně převezmu menší ordinaci PL pro 
dospělé v Praze 1, 2, 3, 6 nebo 7. Nejsem řetězec, a ani ne-
budu. Prosím volejte na 721 219 833 nebo pište na rodion.
schwarz@gmail.com. MUDr. Schwarz
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu, férové smlouvy bez exkluzivity. Oceňování, 
poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. AD Medica, 
775 679 982, 602 728 801
Prodám UZV Sonoace X8 Medison, 2 sondy vaginální a ab-
dominální, barevný doppler, 4D. Pravidelný servis. Revize 
přístroje 3/18 platná do 3/20, bezvadný stav. Cena 80 000 Kč, 
v ceně doprava a zaškolení. Kontakt: 603 741 050
Prodám 25 let zavedenou dětskou ambulanci v Řevnicích. 
Ihned!!! Ambulance je součástí dalších odborností, nejsme 
řetězec. Kontakt: 777 177 056
Prodám praxi neurologie v Praze 4. Smlouvy s pojišťovna-
mi, úvazek 1,0. Kontakt: 605 245 082
Nabízím velmi dobře zavedenou pediatrickou praxi 
v Zábřehu s možností pronájmu bytu 3+1 v místě, vhodný 
i pro manželský pár – možný pronájem 2. ordinace. Pře-
vzetí praxe cca od 06/2019 nebo dle dohody. Info na tel.  
603 153 455, brandejsjos@gmail.com
Koupím byt v Praze jako přímý zájemce, nabídněte, prosím. 
Děkuji. Volejte 775 679 009
Přenechám zdarma ORL ambulanci v Jaroměři, úvazek 0,40 
(2× v týdnu). Kontakt: 604 488 812, pivec43@centrum.cz
Lékařka s atestací VPL, dlouholetou praxí v oboru, hledá 
k převzetí praxi v Brně. Možné i postupné převzetí praxe, 
následné spolupráce. Za případné nabídky děkuji. Kontakt: 
777 867 291
Prodám chirurgickou praxi, Poliklinika Jablonec n. N. 
Kontakt: 728 530 499, chirsandera@seznam.cz
Prodám zařízení gynekologické ordinace a čekárny v Praze, 
zakázková výroba. Kontakt: 283 840 303
Koupím neurologickou ambulanci v Praze a okolí. Kontakt: 
pmneurolog@seznam.cz
Prodám EKG 3svodový, zachovalý, jen prasklý plastový kryt, 
letos bezpečnostně technická kontrola + 28 rolí papíru + 
náhradní EKG kabely + kleštiny, balonky. Cena 6000 Kč + 
poštovné 600 Kč. Kontakt: MUDr. René Bouška, 607 876 523
Prodám velmi levně Snellovy optotypy a 2 přístrojové stolky 
mechanicky ovládané. Kontakt: 777 876 208
Prodám plně vybavenou gynekologickou ordinaci ve stře-
du města Brna. Kontakt: 604 847 629, olga.krskova@
seznam.cz
Prodám ordinaci PL, Karviná, od 1.1.2019. Nebo zaměst-
nám lékaře po–st za 50 000 Kč. Kontakt: 603 872 071,  
caissa@volny.cz
Prodáme kvalitní ultrazvukový přístroj Aloka SSD 5000, 
barevný doppler, lineární a abdominální sonda ve výborném 
stavu, tiskárna, vše plně funkční, velmi zachovalý, pravidelný 

servis. Původní cena 3 890 000 Kč, nyní cena dohodou. 
Kontakt: 602 833 161
Prodám zavedenou, vybavenou gastroenterologickou 
a interní ambulanci s úvazky 0,8 a 0,2 (s. r. o.) v Havířově 
za příznivou cenu. Kontakt: 603 480 321, asclepiades.
ige@gmail.com
Prodám kojeneckou váhu Tanita za 600 Kč. Nábytek z ordi-
nace (2 pracovní stoly, přebalovací stůl a lehátko s úložným 
prostorem). Kontakt: 603 173 534
Prodám rehabilitaci v centru Karlových Varů, odbornost 
902 i 201. Eventuálně i odděleně. Smlouvy se všemi po-
jišťovnami. Kontakt: 777 976 642, rhbkvsro@volny.cz
Prodám zavedenou praxi VPL na Poliklinice Budějovická, 
Praha 4, nové prostory. Kontakt: 737 935 359
Prodám zavedenou ordinaci PL na Opavsku. Více info na 
603 812 406
Prodám vanu pro masáž dolních končetin Aquapedis 1 od 
firmy Madisson. Cena dohodou. Kontakt: mudrjanama-
tejkova@seznam.cz, 775 226 707
Prodám praxi v RD (ord. + byt), Blovice u Plzně (2 sam. 
vchody, dvougar., 750 m2). V příz. ordinace (gastro, inter-
na), v patře byt 100 m2. K tomu i praxi v pronaj. ord. GE 
v Přešticích (vzd. od Blovic 17 km). Kontakt: jkratochvil@
cbox.cz, 737 315 268
Prodám větší zavedenou praxi praktického lékaře 
v Havlíčkově Brodě. Možnost nájmu nebo odkoupení ce-
lého domu s ordinací, bytem a zahradou. Informace na:  
777 587 097
Prodám zavedenou praxi VPL v okresu Žďár nad Sázavou. 
Smlouvy se všemi ZP, registrováno cca 1300 pacientů. Ope-
rační sálek, RHB, v centru obce, parkovací místa, bezbari-
érový přístup. Bydlení k dispozici 100 m od ordinace. Zn.: 
Spěchá. Kontakt: 702 196 910
Prodám elektricky nastavitelné lehátko BTL, starší model, 
velice zachovalé, hlavový díl nastavitelný plynovou vzpěrou, 
ruční ovladač elektromotoru, kolečka, 72 × 190 cm. Cena  
25 000 Kč. Kontakt: 776 819 553, rehablekar@seznam.cz
Prodám Indap-Insuf dávkovač plynových injekcí (+ redukční 
ventil + kniha Plynové injekce). CO2 injekce vhodné k léčbě 
VAS a bolestí kloubů lze využít i jako reflexoterapii (pneu-
mopunktura) v ambulanci RHB lékaře, ortopeda, neurolo-
ga. Cena 30 000 Kč. Kontakt: 776 819 553, rehablekar@
seznam.cz
Prodám tiskárnu hp LaserJet 1010 s novým zataveným 
černým tonerem (v tiskárně je nedlouho používaný další). 
Vhodná i k tisku receptů. Cena 1990 Kč. Kontakt: planic-
kova.e@seznam.cz, ev. SMS na 602 402 501
Prodám ultrazvukový přístroj GE System Five s echopackem 
(PC MAC) a kardio a cévní sondou. Starší přístroj, dobře 
zobrazuje 2D a CFM, ale poruchový CW a PW. 25 000 Kč. 
K převzetí v Praze. Kontakt: potuznik@aambulance.cz
Prodám laserové centrum, estetickou dermatologii 
v jižních Čechách. Smlouvy s pěti pojišťovnami. Vypomohu, 
zaučím. Kontakt: 721 267 167
Prodám přístroj na měření otoakustických emisí ECHO-
-SCRREN T Plus firmy Natus. Cena 30 000 Kč. Kontakt: 
Poloni@seznam.cz
Nabízím k prodeji/pronájmu/spolupráci zavedenou ordi-
naci PL pro dospělé v malém zdravotnickém středisku 
v Praze 9, metro Českomoravská. Smlouvy se všemi ZP. 1800 
registrovaných pacientů. Prodej či nástup možný ihned. 
Generační výměna. Kontakt: 776 875 513
Přenechám soukromou interní + diabetologickou ambu-
lanci v Pardubicích, spěchá, zdravotní důvody. V případě 
zájmu prosím volejte na tel. 739 681 648
Nabízím přístroj k měření CRP Quikread 101, plně funkč-
ní, testy kvality každoročně, PC 36 000 Kč, nyní 3500 Kč. 
Kontakt: 604 321 239
Prodám velmi výhodně repasovaný perimetr AP 340 KOWA, 
rok výroby 2008. Kontakt: 608 807 320
Lékařka s atestací z FBLR odkoupí zavedenou ambulan-
ci zaměřenou na fyzioterapii v Praze. Cenu respektuji. 
Kontakt: 720 052 840

PRONÁJEM 
Nabízíme ordinace k pronájmu v centru Liberce. Kontakt: 
info@medling.cz           
Pronajmu/poskytnu zcela zdarma ordinaci oftalmologovi, 
Slezská Ostrava. Kontakt: 734 652 291, romi.dostalova@
centrum.cz
Pronajmu zařízenou ordinaci v rustikálním stylu ve Smi-
řicích a Třebechovicích pod Orebem (okr. HK) na 1–3 dny 
v týdnu dle dohody. Kontakt: 737 312 599
1. Nabízíme k  pronájmu ordinaci ve 4. patře Nuselské 
polikliniky, Táborská 321/59, Praha 4, o  ploše 14,12 m2 
s  možností využití společné čekárny o  ploše 16,06 m2.  
2. Nabízíme k pronájmu prostory 81,22 m2 v přízemí Nu-
selské polikliniky, Táborská 325/57, Praha 4. Prostory jsou 
vhodné k obchodní činnosti a nachází se u hlavního vcho-
du do velkého zdravotnického zařízení, kde projde min.  
1500 lidí denně. Prostory k nahlédnutí po domluvě na tel. 
234 091 140, Lenka Pilsová/správce budovy
Nabízíme k  pronájmu operační sál v  Praze v  Poliklini-
ce Agel. V  případě zájmu o  bližší informace nás, pro-
sím, kontaktujte na tel. 221 087 402 nebo e-mailem  
martin.sacha@pol.agel.cz
Nabízím k pronájmu 2 pěkné, slunné ordinace v Praze 3 
do střídavého provozu. Jedna ordinace má 21 m2 a druhá  
16,3 m2. K dispozici čekárna 14,3 m2, kuchyňka s denní míst-
ností 13,1 m2, WC pro pacienty, WC pro personál. ordinace je 
v 2. NP s výtahem. V budově se nachází lékárna a odběrová 
laboratoř. Kontaktní osoba pro bližší info: Jakub Rakovský 
733 315 879

psychiatra/dětského neurologa/psychiatra/neurologa 
a PLDD. Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení, 
flexibilní pracovní dobu a  příjemný kolektiv. Kontakt:  
605 809 745, inep.medical@gmail.com
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací v oborech 
oftalmologie či gynekologie. Nástup a výše úvazku dle 
dohody. Nabízíme zavedenou a moderně vybavenou ordi-
naci v centru Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé finanční 
ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek na vzdě-
lávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail: 
t.darasova@prahamp.cz, tel. 222 924 214
NZZ v Praze 7, poliklinika, hledá ORL lékaře do zavedené 
ambulance (vč. audio). Možný plný i zkrácený úvazek, pří-
padně 3 dny v týdnu. Přátelské prostředí, zaměstnanecké 
benefity. Nejsme řetězec. Nástup dle dohody. Kontakt: 
neuro@mediam.cz, 283 022 141 dopol.
Akreditovaná ordinace VPL/interna/kardio v Praze přijme 
lékaře na 1–4 dny v týdnu. Nutná atestace VPL či interna 
nebo dokončený kmen. Nadstandardní platové podmínky, 
možnost odborného růstu, přátelský kolektiv. Informace: 
potuznik@aambulance.cz
Přijmeme do alergologické ambulance lékaře/ku na plný 
nebo částečný úvazek. Atestace z alergologie nebo zařazení 
do specializačního vzdělávání v oboru alergologie výhodou. 
Nabízíme: akreditované pracoviště pro obor alergologie, 
nadstandardní přístup a finanční ohodnocení. V případě 
zájmu zasílejte své životopisy na setinova@immunia.org
Nabízím částečný úvazek pro atestovaného ortopeda v orto-
pedické ambulanci v centru Ostravy za výhodných platových 
podmínek. Možné dopolední i odpolední hodiny. Kontakt: 
mholinka@seznam.cz, 725 382 725
Lékař odkoupí ordinaci praktického lékaře pro dospělé 
v Brně. Kontakt pro zájemce: info@genecare.cz
NZZ přijme na HPP praktického lékaře pro dospělé 
s atestací. Malý mladý kolektiv, dobré pracovní podmínky, 
rodinné prostředí, pracoviště Praha 9-Vysočany. Nástup 
možný ihned, ev. dohodou. Pro více informací nás kontak-
tujte 776 875 513, info@recepce.eu
Nabízím práci v malé praxi VPL pro dospělé v Praze 5. 
Pátek a čtvrtek od listopadu. Dobré fin. ohodnocení. Možnost 
převzetí praxe za dva roky. Více na tel. 602 308 105
Hledáme atestovaného lékaře/lékařku do zavedené ordinace 
VPL v Praze (nejsme řetězec). Nabízíme přátelský přístup, 
nadstandardní ohodnocení, možnost vzdělávání, další fi-
remní benefity možné (auto, mobil). Kontakt: smauritz@
seznam.cz, 775 088 455
Hledáme naléhavě lékaře internistu i příp. diabetologa 
do soukromé ambulance v Pardubicích, zdravotní důvody, 
pozdější převzetí ordinace možné. V případě zájmu, prosím, 
volejte 739 681 648
Ambulantní rehabilitace a fyzioterapie v Praze 3 přijme 
fyzioterapeuta od listopadu 2018. Podmínky spolupráce 
dle individuální domluvy. Prosíme o zaslání CV na uvedený 
kontakt, těšíme se na setkání. Kontakt: k.balackova@
medicalcentre.cz, 732 954 951
Oční lékař. Do oční ambulance v Praze-západ přijmeme lé-
kaře. Podmínky spolupráce na základě individuální domluvy. 
Nabízíme atraktivní ohodnocení. Zájemce prosíme o zaslání 
CV na k.balackova@medicalcentre.cz, tel. 732 954 951. 
Těšíme se na setkání!
Hledáme lékaře do domova seniorů 10 km od Kladna. Na-
bízíme: odměnu 950 Kč/hod. čistého; práci 4 hod./týdně; 
min. administrativu; vhodné pro různé oborů (ARO, interní, 
VPL), odborný dohled zajistíme. Kontakt: bara.liskova@
vseobecnylekar.cz, 608 020 067
Kardiologie na Bulovce, s. r. o., akreditované pracoviště 
v oboru kardiologie, nabízí 2 místa na plný pracovní úvazek 
pro lékaře (lékařku) s interním kmenem k přípravě ke kar-
diologické atestaci nebo s kardiologickou atestací. Atraktivní 
platové ohodnocení, 5–6 týdnů dovolené dle pracovního 
zařazení, 3 dny pracovního volna s náhradou mzdy (sick 
days), účast na odborných seminářích, konferencích apod. 
s náhradou mzdy, příspěvek na stravování formou stravenek 
v hodnotě 118 Kč za odpracovanou směnu, úhrada poplatků 
za členství v odborných společnostech, příspěvek na pracov-
ní obuv. Kontakt: kardiologie.bulovka@hotmail.com, 
tel./fax 284 840 485, 266 083 035
Do soukromé lékařské praxe v Přerově přijmu na úvazek 
0,2 lékaře dermatologa po kmeni nebo s atestací. Nástup 
od 01/2019. Více informací na e-mailu info@dlcentrum.cz
Oční klinika Liberec přijme lékaře/lékařku na plný či čás-
tečný úvazek. Místo vhodné i pro absolventy. Nabízíme práci 
v sehraném kolektivu na moderně vybaveném pracovišti. 
Nástup dle dohody. Kontakt: Mgr. Veronika Lochmanová, 
veronika.lochmanova@ocniklinikaliberec.cz
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před ates-
tací) na plný nebo částečný úvazek. Atraktivní finanční 
podmínky. Praha 4, 5, 6. Kontakt: info@genecare.cz, 
602 650 312

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Koupím praxi PL pro dospělé v lokalitě Rychnov n. Kněž-
nou, Vamberk, Žamberk, Doudleby, Kostelec nad Orlicí, Ústí 
nad Orlicí. Nutnost jako s. r. o., včetně smluv s pojišťovnami. 
Komplet. možnost domluvy. Kontakt: 608 460 040
Hledám přivýdělek, nabízím výpomoc s PLS, s požadavky: 
ideálně 4 hod./týden (flexibilně) či v sobotu 6 hod. Odměna 
min. 600 Kč/hod. netto, Praha. Mám atestaci z VPL a cer-
tifikát z prac. lékařství od IPVZ. Zájemci na lekarpraha@
post.cz

ORDINACE, PRAXE
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé vedené 
formou s. r. o. ve Staré Boleslavi. 2300 registrovaných pa-
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Řasa; bývalý italský politik; nejprve (básnicky). – B. 1. díl tajenky; 7. díl tajenky. – C. Český 
malíř; člověk zbavený svobody; opravna lodí; Libušina sestra. – D. Hmota; tvrdý bonbon; nealkoholický nápoj; 
korálový ostrov. – E. Zkratka bezzákluzového kanonu; hony; okrasný květinový záhon; Asiat. – F. Ovesné (zříd-
ka); hanobit; kolem. – G. Hádka; pořizovat mapy; směnit za peníze. – H. Zeleninový pokrm; malý litinový plát; 
pocházející z Oravy. – I. Placený potlesk; 4. díl tajenky; umyvadlo. – J. Nosáč; napálit (hantýrkově); námět. –  
K. Vtok páry do oběžného kola turbíny; rychle; populární píseň. – L. Velmi klidný člověk; patřící bývalému 
vůdci Číny; troufalost (řídce). – M. Černý zpěvný pták; slovensky „třetí“; domluvená schůzka; vzorec sulfidu 
cínatého. – N. Představený kláštera; střední oddělení kambria; květenství obilnin; součást rostliny. – O. Kalhoty; 
zkratka Klubu slovenských lyžařů; pojítko; hlavní město Itálie. – P. 5. díl tajenky; 3. díl tajenky. – Q. Český 
herec; americký herec; úpěti.
SVISLE: 1. Výhra na dvě čísla; dřívější popravní stínací nástroj; náhlá změna. – 2. Had; vroucnost; pokles. –  
3. Pronikavý zvuk; 2. díl tajenky; ďábel. – 4. Domácky Richard; trhlina; chytat do ok; trup. – 5. Zdobit vzorem; 
bývalý turecký zápasník; truhla. – 6. Týkající se anty; mladý okrasný pták; pocházející z Mekky. – 7. Bývalá německá 
platidla; bezvousý mladík (zastarale); soupis. – 8. Šikmé seříznutí; autor Bolera; vejčité těleso; americký spisovatel. 
– 9. Křik; Havajec; slovenské město; ostravský herec. – 10. Okrášlit; pružná železa; jeskyně. – 11. Porazit; náplň 
do jitrnic a jelit; ševcovská nit. – 12. Páchnout prkem; český šachista; tvořený terasami. – 13. Setnina; okout; kóde 
letiště Marion; torze. – 14. Vniknouti vozem; 6. díl tajenky; sví. – 15. Anglické město se známou školou; skrblit; 
neschopní řeči. – 16. Jméno politika Mora; trápit; jméno feny. 

Pomůcka: akad, Atik, břesk, MZZ, olejt, plkno.

Stanovení správné diagnózy u bolestivých stavů brání především skutečnost, že ... (dokončení citátu, jehož autorem 
je britský lékař James Cyriax, najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

V tajence křížovky v Tem-
pus medicorum 10/2018 se 
skrýval citát českého chirurga 
prof. MUDr. Arnolda Jiráska, 
DrSc.: Dříve platilo pravi-
dlo: Velký chirurg, velký 
řez. Někdy potom vidíme 
na pacientovi, že na něm 
pracovali samí velcí chi-
rurgové.

Knihu Celej Franz!, kte-
rou napsala Marta Davouze 

(viz anotaci), vyhrává deset 
vylosovaných luštitelů: Nora 
Bobková, Praha 6; Milada 
Boušková, Praha 10; Rudolf 
Bugner, Dobšín; Eva Jando-
vá, Hradec Králové; Ladislav 
Koblížek, Havlíčkův Brod; 
Milan Korsa, Oslavany; Aleš 
Lerch, Louny; Jana Mudro-
vá, Sentice; Marta Saláško-
vá, Plzeň-Lobzy; Josef Tuhý, 
Slatiňany.

Na správné řešení tajen-
ky z čísla 11/2018 čekáme na 
adrese recepce@clkcr.cz do  
5. prosince 2018.

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování 
o ceny mohou být zařazeni pou-
ze lékaři registrovaní v České 
lékařské komoře.

In
ze

rc
e 

▼

Celej Franz!
Marta Davouze

Románové zpracování pohnu-
tých osudů Věry Saudkové v dra-
matických zvratech 20. století. Věra 
Saudková nebyla zdaleka jenom 
neteř Franze Kafky, ale manželka 
a  inspirátorka slavného překla-
datele Shakespearova díla E. A. 
Saudka, matka pěti dětí, talento-
vaná překladatelka, opora mnoha 
lidí, kteří se ocitli v nouzi, a hlav-
ně moudrá a statečná osobnost. 
Žila bezmála sto let a její složitý 
a velice těžký osud se v nejednom 
ohledu podobal osudu naší země 
ve dvacátém století. Kdykoli svitla 
naděje na lepší časy, přišlo něco, co 
onu naději zmařilo. Nebyly to však 
jen pohnuté okolnosti politického 
vývoje, s nimiž se tato citlivá žena 
musela vyrovnávat. Kafkovým nej-
horším vizím bohužel odpovídaly 
i tragické události a bolestné ztráty 
členů její rodiny. Třikrát měla reál-
nou možnost emigrovat, opustit 
Prahu, která jí přinesla víc strastí 
než radostí, ale nikdy to neudě-
lala. Pouto, které ji vázalo k místu 
předků, bylo silnější než touha po 
svobodě.

Nabízíme k pronájmu ordinace v budově Domu zdraví v Ky-
jově. Úprava ordinace dle požadavků klienta, nízkoenerge-
tická budova, klimatizované prostory, bezbariérový přístup, 
soukromé parkoviště. Kontakt: pronajem@keom.cz,  
731 507 866
Nabízím k pronájmu ordinaci 24 m2 v novostavbě, výtah, 
parkování, v těsné blízkosti FN Brno. K užívání společné 
zázemí. V objektu lékárna, odběrová místnost, další lékaři. 
Vhodné pro všechny odbornosti. Kontakt: lenkask@se-
znam.cz, 777 194 884
Nabízíme pronájem rekonstruovaných lékařských ordinací 
v centru Prahy za zajímavých finančních podmínek. Mož-
nost bezplatného využití sdíleného servisu (zdravotní sestra, 
služby recepce, DTP atd.). Vhodné pro většinu ambulantních 
oborů. Kontakt: 734 863 030
Pro nově k nájmu připravované ambulance hledáme zub-
ního lékaře a praktického lékaře. Brno-Žabovřesky. 
Kontakt: 777 851 140

SLUŽBY 
Obáváte se návštěvy SÚKL, hygieny protiepi, hygieny práce, 
bezpečnosti práce, požární ochrany, odboru zdravotnictví, 
Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiných? Máme 
nové inovativní řešení, kterým Vás veškerých obav zbavíme. 
Všechny dotazy rádi zodpovíme na tel. 775 192 462, info@
admedica.cz
Elis a Elis, s. r. o., nabízí: ocenění praxí všech odborností. 
Transformace na s. r. o. Kontakt: 602 437 166, poradce@
mybox.cz
Hledám lékaře na občasný zástup do služeb dětské poho-
tovosti v okrese Kolín. Vysoká finanční odměna. Kontakt: 
eva.sing@tiscali.cz

RŮZNÉ 
Pronajmu členu ČLK RD 5+1 se zahradou a  garáží  
v Brně-Žabovřeskách, 15 min. od centra. Z domu je nádherný 
výhled na celé město. Cena dohodou. Kontakt: 603 228 399
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